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1. Informes; 

 Informes da Chefia: 
o A Profa. Cláudia informou sobre o levantamento do patrimônio e que a nova  

data de entrega do relatório é dia 14/11; 

o Solicitou que os professores enfatizem a importância do ENADE e que os alunos 

procurem a coordenação dos cursos para tirar eventuais dúvidas; 

o A profa. Cláudia informou sobre a época de chuva e que a impermeabilização 

das salas está em andamento; 

o O Prof. Eleudo informou sobre a reocupação da área que será devolvida da Eng. 

Florestal; 

 Informes dos representantes do ENC nos Conselhos da FT: 

o Prof. Carlos informou sobre proposta do governo de redução de repasses e 

informou que deverão haver cancelamento de bolsas CNPQ; 

o Prof. Gilberto explicou sobre a prestação de contas da Semana Universitária, que 

foi um sucesso a adesão da FT, mas, no geral, teve pequena participação dos 

alunos; 

o Prof. Manoel informou que na reunião do Conselho da Faculdade houve revisão 

dos pontos sobre o Regimento da Faculdade de Tecnologia e não houve 

conclusão dos artigos. 

 

 Informes Gerais: 

o Os estudantes Ludmila - Engenharia Ambiental - e Gabriel de Medeiros 

Jerônimo – Engenharia Produção - apresentaram o projeto de extensão onde 60 

estudantes irão passar por estados onde tem a Floresta Amazônica e solicitaram 

ajuda financeira para colaborar com o projeto, os estudantes ficarão 20 dias em 

atividade. 

o Prof. Claudio informou que o Prof. Lineu participou da defesa para prof. Titular 

e chegou ao topo da carreira. 



 

2. Aprovação das atas das reuniões 623ª e 624ª; 

Decisão: aprovada por 19 votos favoráveis, 0 contrários e 1 abstenção. 

 

3. Processos encaminhados ad referendum: 

 Solicitação de afastamento da professora Michele Tereza Marques Carvalho a fim de 

participar na missão Anprotec França: seminários sobre o ecossistema de inovação 

da França, com foco em polos de competitividade, além de encontros e visitas aos 

centros de inovação e negócios, aceleradoras e incubadoras, corporações de 

tecnologia e empresas de investimentos, no período de 15/09/2019 a 22/09/2019 na 

França. 

 

Decisão: Retirado de pauta 

 

 Solicitação de afastamento do professor Manoel Porfirio Cordão Neto a fim de 

participar de uma Visita técnica ao Laboratório de Geomecânica, na Universidade de 

Strathclyde, no período de 25/11/2019 a 08/12/2019, em Glasgow/Reino Unido.  

 

Decisão: Aprovado por 21 votos favoráveis, 0 contrários e 1 abstenção; 

 

4. LO 2020/0 e 2020/1; 

Decisão: Aprovadas por unanimidade com as devidas alterações. 

 

5. Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental; 

 Profa. Lenora informou que a profa Ariuska sairá da coordenação e a área indicou a 

profa Yovanka; 

 Profa. Ariuska falou sobre como a experiência foi engrandecedora; 

 Prof. Camapum sugeriu que as áreas se reunissem para discutir a indicação, 

posteriormente; 

 Prof. Bauer colocou que poderia ser votada a indicação no colegiado; 

 Prof. Inojosa corroborou a fala do prof. Bauer; 

 Prof. Camapum disse que não estava se opondo, caso já tivesse sido discutido; 

 Prof. Manoel falou sobre a experiência em dar aula para o curso de Eng. Ambiental, 

elogiou os alunos e o engajamento, a coordenação – parabenizou a profª Cristina e a 

profª Ariuska e também o curso. 

 Professor Manoel fez um encaminhamento para o nome da professora Yovanka ser 

votado como coordenadora do curso de Engenharia Ambiental; 

 Profa Ariuska se colocou a disposição para fazer o acompanhamento durante a 

transição entre coordenadoras. 

 

Decisão: Aprovada por 24 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções; 

 

6. Prof. Felix comunicou que é o novo Coordenador da Área de Representação Gráfica pelos 

próximos dois anos. 

 

7. Celebração dos 50 anos da formatura da primeira turma do ENC; 

 

o Prof. André Brasil comunicou que houve reunião com um aluno da primeira turma 

de formados de Eng. Civil e a data da comemoração do Jubileu de Ouro destes 

formados foi alterada e será em 13/12/2019. 

o Prof. Camapum comentou que o sistema de créditos foi criado para afastar os alunos, 

que à época os alunos faziam o ano fechado com todas as disciplinas. 

 

 



 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Mariana Brandão Fidelis 

Batista(            ), lavrei a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do 

Colegiado. 

 

 

Professora Cláudia Gurjão 

Presidente do Colegiado do ENC 

 


