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1. Informes; 
 Informes da Chefia: 

o A professora Cláudia Gurjão informou que foi entregue o relatório patrimonial 
do Departamento e que o mesmo foi aprovado parcialmente;  

o Também solicitou que os professores acessem o SEI constantemente para 
verificar os processos que estão atribuídos a cada um; 

o Informou sobre a Circular 08/2019, sobre Trabalho Remoto, que está sendo 
discutido no Conselho de Administração (CAD) da Universidade de Brasília; 

o Comunicou que no dia 19/12/19 será feita a homenagem Prata e Ouro da Casa, 
da UnB, em que serão homenageados os professores Renato Pinto da Cunha, 
José Luís Vital de Brito, Paulo César Marques da Silva e o servidor Tenniel 
Queiroz; 

o Foi informado sobre a elaboração do novo site do ENC, de acordo com os 
padrões da UnB e FT (endereço final ainda não definido). Foi solicitado que os 
professores acessem o endereço www.agenda.ft.unb.br/site/enc/ para que possam 
conhecer e verificar os dados de cada um. 
 

 Informes dos representantes do ENC nos Conselhos da FT: 
o O professor Eleudo Júnior informou sobre o pedido de redução de vagas da 

Engenharia de Produção, de 50 para 30, ponto discutido na Câmara dos Cursos 
de Graduação – CCG/FT. A professora Ariuska Amorim complementou dizendo 
que houve apresentação de dados não condizentes com a realidade do ENC sobre 
a relação do número de alunos com o número de professores. 

 
 Informes Gerais: 

o A professora Lenora Nunes informou que semana passada aconteceu o Simpósio 
da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, em que duas alunas do programa 
foram agraciadas com os melhores trabalhos de estudantes de graduação: Daniela 
Junqueira e Stephanie Henz, ambas da Engenharia Ambiental; 



o O professor Gilberto Gomes informou que está em andamento o processo de sua 
transferência, na modalidade de cooperação técnica, por dois anos prorrogável 
por mais dois anos, para UFRN, e que já tem um parecer da área de Estruturas, 
favorável à sua solicitação; 

o O professor Pastor Taco informou que foi reconduzido para a coordenação do 
CEFTRU; 

o A professora Cristina Brandão solicitou esclarecimentos sobre a Comissão de 
Espaço Físico e sobre os novos procedimentos administrativos de Projeto Final, 
em especial sobre a inserção do Projeto Final 1 no SEI. O professor Leonardo 
Inojosa fez os esclarecimentos sobre o porquê das novas decisões. Foi decidido 
incluir, em Outros Assuntos, sobre a necessidade de incluir o Projeto, em pdf, no 
SEI. 

o O professor Eleudo Junior respondeu sobre a Comissão de Espaço Físico, 
informando que o professor Leonardo Inojosa e ele realizaram o levantamento de 
números (metragem quadrada) e já estão com dados para o início da análise. 
Ainda não começou a mudança da Engenharia Florestal, que está prevista para 
final de janeiro/início de fevereiro de 2020. 

 
2. Aprovação da ata da 625ª reunião; 

Após lida por todos e feita alguns ajustes, a ata foi aprovada por 20 votos favoráveis, 0 
contrários e 4 abstenções. 
 

3. Processos encaminhados ad referendum: 
 

 Solicitação de afastamento do professor Renato Pinto da Cunha a fim de participar de 
palestra, discussão de cooperação técnico-científica e interação com docentes e discentes em 
nível de pós-graduação na Faculdade de Eng. e Arquitetura, Sede Manizales, Universidad 
Nacional de Colombia, no período de 08/02/2020 a 23/02/2020 na Colômbia.  

 Solicitação de afastamento do professor Gregório Luís Silva Araújo a fim de realizar visitas 
e reuniões na Universidade do Texas, no período de 13/01/2020 a 17/01/2020 em 
Austin/EUA. 
 
Decisão: Aprovado por 20 votos favoráveis, 0 contrários e 4 abstenções; 

 
4. Homologação do resultado final do concurso para professor efetivo na área de Construção 

Civil, referente ao Edital 045/2019; 
A professora Cláudia Gurjão, que foi presidente do Concurso, comunicou que houve (cinco) 
inscritos, mas que só três participaram das três fases, prova escrita, prova oral e prova 
didática, e que houve um aprovado. 
Decisão: Aprovado por 21 votos favoráveis, 0 contrários e 3 abstenções; 
 

5. Aprovação do Congresso de Construção Civil – Construção 2020, dias 28 e 29/05/20 nos 
Auditórios da FT e ENC (www.construcaounb.com.br); 
A professora Valdirene, uma das coordenadoras do evento, explicou a necessidade de 
aprovação no colegiado do curso, por motivo de ser cobrado um valor para alunos e para os 
demais participantes, e por esse motivo precisa passar no Decanato de Extensão com 
aprovação do projeto neste colegiado. 
Decisão: Aprovado por 23 votos favoráveis, 0 contrários e 1 abstenção; 
 

6. Processo de Permuta da professora Lenora Gomes com a professora Raquel Soares, do Rio 
de Janeiro; 
A professora Lenora Nunes comunicou que solicitou via SEI nº 23106.150363/2019-21 a 
permuta com a profa. Raquel Soares da UFRJ. O Professor Ricardo Minotti, relatou sobre a 



permuta das professoras e sobre os currículos das mesmas, e que a área de Recursos 
Hídricos analisou a solicitação, dando um parecer favorável.  
Decisão: Aprovado por 22 votos favoráveis, 0 contrários e 2 abstenções; 

7. Apresentação das atividades realizadas pela Flua, Enxurrada e Concreta; 
Inicialmente a Flua, empresa Junior da Engenharia Ambiental, apresentou os resultados 
obtidos em 2019, comunicou sobre a mudança da gestão e os planos para o ano de 2020; A 
Atlética enxurrada, explicou as conquistas que obtiveram nos jogos e o quanto é importante 
a participação dos alunos nos esportes; e por fim, a Concreta, empresa Junior, da Engenharia 
Civil apresentou os diversos projetos realizados neste ano e apresentou a nova Diretoria para 
a Gestão de 2020.  

8. Outros assuntos 
 Foi solicitado a inclusão de ponto de pauta sobre a discussão da necessidade do Projeto 

Final 1, ser colocado no SEI, visto que o documento não é encaminhado para a 
biblioteca. 

Decisão: Aprovado por 17 votos favoráveis, 0 contrários e 7 abstenções.  
 Após várias colocações ficou determinado alteração no procedimento administrativo de 

Projeto Final 1, retirando a necessidade da inclusão do Projeto, em PDF, no sistema SEI, 
constando apenas a Portaria e a Ata de defesa, com as menções.  

 E para projeto Final 2, deve constar Ata, Portaria, BDM – Biblioteca Digital da 
Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília e a versão do Projeto em pdf, 
tanto para o curso de Engenharia Ambiental quanto para Engenharia Civil.  

 A profa Cláudia Gurjão comunicou que a decisão deve ser encaminhada ao NDE para 
mudança nos regimentos dos respectivos cursos.  

Decisão: Aprovado por 22 votos favoráveis, 0 contrários, 2 abstenções. 
 
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Ana Sophia Bezerra Vieira 
(            ), lavrei a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do 
Colegiado. 

 

 

Professora Cláudia Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 

 


