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Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
 
Ata da 628ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 07/08/20, às 14h30min, realizada
remotamente via Microso� Teams.
 
MEMBROS PRESENTES
Adelaida Pallavicini Fonseca
André Luís Brasil Cavalcante
Antonio Carlos de Oliveira Miranda
Ariuska Karla Barbosa Amorim
Arthur Tavares Schleicher
Carlos Henrique R. Lima
Cláudia Márcia C. Gurjão
Cláudio Henrique de A. F. Pereira
Cris�na Célia Silveira Brandão
Eleudo Esteves de A. S. Júnior
Elton Bauer
Ennio Marques Palmeira
Eugênia Fonseca da Silva
Evangelos D. Christakou
Fabiana S. de Arruda
Fábio Zanche�a
Félix A. da S. Junior
Francisco Javier Contreras Pineda
Gregório Luis Silva Araújo
Guilherme Sales de Melo
Jéssica Siqueira de Souza
João Henrique da Silva Rêgo
José Camapum de Carvalho
José Humberto M. de Paula
José Matsuo Shimoishi
Leandro Lima Rasmussen
Lineu José Pedroso
Luís Fernando M. Ribeiro
Manoel Por�rio Cordão Neto
Marcos Honorato de Oliveira
Marianna Alvarenga (CAENC)
Michele T. M. Carvalho
Michele Dal Toé Casagrande
Michelle Andrade
Nestor Aldo Campana
Pastor Willy G. Taco
Raquel M. Soares
Raul Durand Farfan
Ricardo T. Mino�
Rodrigo de M. Lameiras
Sérgio Koide
Valdirene Maria da S. Capuzzo
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Vladimir Villaverde Barban
Yovanka Perez Ginoris
 
NÃO MEMBROS PRESENTES
Isabelle Avon
Larissa Souza de Oliveira
Márcio Bigonha
Maria Clara Fernandes
Maria Eduarda Reis

1. Informes;

Informes da Chefia:

A professora Cláudia Gurjão comunicou que teve início a reforma nos banheiros do térreo do
SG-12 e que solicitamos orçamento para reforma de 4 banheiros do espaço do bloco A;

Comunicou também que está sendo feita a impermeabilização do teto da sala dos
professores e corredor de aulas até o espaço an�gamente ocupado pela florestal;

Informou ainda que a palestra com a professora Márcia Mortari foi adiada em uma semana;

Informes Conselho:

Há necessidade de votação para escolher um professor subs�tuto do professor José Brito,
que se aposentou, na CCD, como suplente do professor Walter Brito. Solicitação para
inclusão do ponto de pauta.

               Decisão: aprovado por unanimidade.

Informes Gerais:

O professor Gregório Araújo informou que a tese de Nelson Sánchez foi indicada para
finalista do Prêmio Costa Nunes, concedido à melhor tese de doutorado do biênio 2018-2020
pela ABMS. Apenas cinco teses são selecionadas, e que ainda não saiu o resultado final.

O professor André Brasil informou sobre a integralização de créditos do processo SEI que a
Ouvidoria solicitou;

O professor Manoel Por�rio comunicou que a área de Geotecnia tem um novo coordenador
de área, o professor Leandro Lima, em subs�tuição a ele, a par�r de agosto de 2020;

2. Acompanhamento dos Planos de Ensino adaptados para o semestre 2020/1;

Houve discussão sobre os planos de ensino adaptados. Alguns professores relataram que suas disciplinas
ainda não foram incluídas nos ambientes Aprender 3 e Moodle, e foi informado que quem
precisar solicitar a inclusão de outros professores em disciplinas destes ambientes pode enviar e-mail
para a professora Le�cia Lopes Leite, do Departamento de Ciência da Computação da UnB, e-mail
llleite@unb.br;

 

3. Apresentação do documento de orientações básicas para u�lização dos Laboratórios do ENC
durante as fases de transmissão sustentada e recuperação, etapas 0 e 1, do Plano de Retomada;

Houve discussão sobre o ponto, a comissão respondeu às perguntas dos professores e resumidamente, o
principal ponto abordado foi a análise cuidadosa de quem necessitará u�lizar ou não os laboratórios.
Deve haver uma negociação entre aluno e professor orientador e, apenas em caso de necessidade
extrema para uso do laboratório, eles farão a solicitação de uso ao Coordenador do Laboratório.

 

mailto:llleite@unb.br
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4. Solicitação de encaminhamento para instância superior do processo referente ao caso do CEFTRU;

O professor Pastor Taco, lembrou que seguindo a sugestão do Colegiado do ENC reunido em 19/06, foi
encaminhado pela área de Transportes documento via SEI, a solicitação de esclarecimento do processo
de indicação do Coordenador do CEFTRU. Entretanto até o momento não teve resposta. Ainda, o Prof.
Pastor fez uma breve explanação sobre as preocupações com a des�nação (obje�vo) do CEFTRU, visto
que conforme consta na Resolução de criação do Centro de 1996 o obje�vo está ligado à “formação de
recursos humanos no planejamento, gestão e operação dos sistemas de transporte e meio ambiente”.
Esclareceu também que nesse sen�do a Empresa Jr. Concreta da Eng. Civil está instalada no Ce�ru, dando
con�nuidade à incorporação dos alunos do ENC nas pesquisa e projetos que envolvem os Transportes e a
Mobilidade Urbana. Mostrou preocupação, pois a finalidade e vocação do Ce�ru estão em sério risco de
mudança, afetando a formação de quadros e pesquisas na área de Transportes e Mobilidade, temas
essenciais no desenvolvimento do País. Relatou que quan�ta�vo considerável de Gestores em nível local,
nacional e internacional foram formados pelo Ce�ru. Ainda, lembrou que o processo de escolha do
coordenador deve seguir o Regimento do Ce�ru aprovado pelo CONSUNI e o Regimento da FT que ainda
são válidos, mas não foram seguidos na forma como a FT procedeu na reunião do 01/junho. Informou
também que durante o seu período na coordenação teve um esforço significa�vo para levantar o
patrimônio do Ce�ru estando no momento na sua carga patrimonial. E em relação a isso, manifestou sua
preocupação, pois foi informado que teve uma pessoa alheia ao Centro tentando re�rar equipamento
sem autorização expressa de responsável da UnB. Resumindo o Prof. Pastor solicitou que seja pleiteado
três pontos escenciais: a) seja respeitado o Regulamento do Ce�ru e o Regulamento da FT na escolha do
Coordenador; b) seja man�da a vocação e des�nação do Centro relacionadas com pesquisas, ensino,
extensão em “Transportes, Mobilidade Urbana e Logís�ca”; e, c) seja providenciado o cuidado e
segurança do patrimônio do Centro.

Após vários ques�onamentos e principalmente pela carga patrimonial no nome do professor Pastor, a
profa. Cláudia sugeriu que fosse encaminhada a FT, o nome do professor Pastor como coordenador
subs�tuto até efe�va resolução do caso.

Decisão: aprovado por unanimidade o nome do professor Pastor Taco como coordenador subs�tuto.

5. Subs�tuição dos representantes do ENC junto a CEX:

Indicados por unanimidade os professores Ricardo T. Mino� e professor Fábio Zanche�a (suplente);

6. Subs�tuição do representante do ENC como suplente na CCD:

Indicado por unanimidade o professor Felix Junior, ficando a profa. Cláudia de verificar se o professor
poderia fazer parte da CCD estando em estágio probatório, junto a FT.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Marcia Cou�nho Gurjao, Chefe do Departamento
de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia, em 25/09/2020, às 18:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Sophia Bezerra Vieira, Administrador(a) do
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia, em 28/09/2020, às
10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5735306 e
o código CRC 034CE1D9.

Referência: Processo nº 23106.090875/2020-64 SEI nº 5735306


