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Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
 
Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade
de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 18/09/20, às 14h30min, realizada remotamente via
Microso� Teams.
 
MEMBROS PRESENTES
Adelaida Pallavicini Fonseca
Alexandre Kepler Soares
André Luís Brasil Cavalcante
André Luiz Aquere C. e Souza
Antonio Carlos de Oliveira Miranda
Arthur Tavares Schleicher
Carlos Henrique R. Lima
Cláudia Márcia C. Gurjão
Cláudio Henrique de A. F. Pereira
Conceição de M. A. Alves
Cris�na Célia Silveira Brandão
Dirceu S. R. Junior
Eleudo Esteves de A. S. Júnior
Elton Bauer
Ennio Marques Palmeira
Eugênia Fonseca da Silva
Fabiana S. de Arruda
Fábio Zanche�a
Félix A. da S. Junior
Francisco Javier Contreras Pineda
Graciela Nora Doz de Carvalho
Guilherme Sales de Melo
Jéssica Siqueira de Souza
João Henrique da Silva Rêgo
José Camapum de Carvalho
José Matsuo Shimoishi
Juan Félix R. Rebolledo
Leandro Lima Rasmussen
Leonardo da S. P. Inojosa
Lineu J. Pedroso
Luís Fernando M. Ribeiro
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello
Manoel Por�rio Cordão Neto
Michelle Andrade
Michele Dal Toé Casagrande
Nestor Aldo Campana
Pastor Willy Taco
Rafael Cerqueira Silva
Raquel Moraes Soares
Renato Pinto da Cunha
Ricardo T. Mino�
Sérgio Koide
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Valdirene M. S. Capuzzo
Vladimir Villaverde Barban
Wagner Santos de Almeida
Yovanka P. Ginoris
 
NÃO MEMBROS PRESENTES
Le�cia Lima
Márcio Bigonha
Maria Clara Fernandes
Maria Eduarda Reis

1. Informes;

Informes da Chefia:

A professora Cláudia Gurjão informou que é necessário indicar outro representante para
par�cipar da CCD no lugar do prof. Félix Junior, pois o prof. ainda está em estágio probatório;

Também é necessário indicar um representante para presidir a comissão de progressão
funcional na FT, que seja professor �tular ou associado 4;

Comunicou que, segundo informado no Conselho da FT, a unidade que mais perde projetos
devido à demora no andamento dos processos é a FT e, por isso, está sendo feito um
levantamento sobre os projetos que os professores têm perdido. O prof. Antônio Brasil está
coletando dados de quem já foi prejudicado para fazerem esse levantamento e que as
informações devem ser encaminhadas para o e-mail da FT. Esclareceu que os projetos devem
ser aprovados no Conselho da FT e que os Departamentos devem ser comunicados sobre
aqueles projetos;

Comunicou sobre o projeto P&D Modelagem em Diversas Escalas da Geração de Sedimentos
em Erosões e o Aporte em reservatórios de UHE, desenvolvido pela UFG e com par�cipação
de alguns professores do ENC, SEI 23106088142/2020-60. O professor José Camapum
explicou sobre o projeto;

Solicitou aos professores para verificarem no SEI se há algum processo atribuído a eles, para
que os andamentos possam ser feitos ou processos possam ser encerrados;

Informou também sobre o processo que recebemos da ouvidoria solicitando informações
sobre uma aluna do curso de Engenharia Civil que está encaminhando mensagens via
WhatsApp com logo da UnB solicitando o preenchimento de um ques�onário para seu
Projeto Final. Esclarecemos que a aluna realmente existe e está matriculada na disciplina, e
que a secretaria responderá a ouvidoria, confirmando as informações.

Informes Conselho:

O professor Manoel Por�rio informou sobre alguns problemas no debate do regimento da FT
no caso de representa�vidade dos técnicos e alunos e sobre o processo de modificação do
regimento. Informou, ainda, que na Estrutura da FT constam 5 Departamentos e 2 Centros.
Alguns professores solicitaram o envio deste regimento para ser deba�do em reunião de
colegiado.  

Informes Gerais:

A aluna Maria Clara solicitou esclarecimentos sobre re�rada de disciplinas e solicitou apoio
dos professores para a par�cipação dos alunos na Semana Universitária;

A aluna Marianna Alvarenga informou que ontem foi aprovado no CONSUNI o envio da lista
tríplice da votação para reitor e vice e que ela está entregando a gestão do CAENC. Após
a votação a ata da posse dos novos membros, da próxima gestão, será encaminhada para o
ENC;
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A aluna Marina Mendes (CAENC) reforçou a solicitação dos alunos de liberação das aulas
durante a Semana Universitária;

O professor Cláudio H. de A. F. Pereira informou que será o novo coordenador da área de
Sistemas Constru�vos e de Materiais pelos próximos dois anos, no lugar da
professora Valdirene Capuzzo, com início em setembro de 2020;

O professor Pastor Taco informou que está sendo convidado para par�cipar de vários eventos
como coordenador interino do Ce�ru e que foi criado um fórum de discussão com
convidados nacionais e internacionais sobre estacionamento verde e público em Brasília,
com grupos de pesquisa da professora Michelle Andrade e dele mesmo.

2. Retomada da elaboração das regras para professor voluntário:

Será criado um ato de nomeação da comissão e o assunto será retomado;

3. Retomada das aulas e gravação das aulas remotas;

A aluna Marina (CAENC) relatou que os alunos estão reclamando sobre as aulas que estão
tendo duração maior que 1h30m, que estão muito cansados, sobrecarregados e que alguns
professores estão fazendo intervalos durante as aulas para aliviar um pouco o cansaço.
Solicitou que os professores não façam chamada durante a aula de forma ao vivo, pois alguns
alunos podem estar sem microfone ou com problemas de conexão. Os alunos reclamaram
também do alto volume de a�vidades e da exigência de câmera ligada voltada para a
realização de provas, já que alguns alunos não tem câmera, outros tem problemas de
conexão, etc. Citou elogios a alguns professores como Fabiana S. de Arruda, Marcos
Honorato de Oliveira, Arthur T. Schleicher, Eugênia Fonseca, José Humberto M. de Paula,
Michele Casagrande, Leonardo Inojosa, entre outros;

Maria Clara (CAENA) e Márcio Bi�ar relataram que criaram um Google Forms para coletar os
dados dos alunos sobre a retomada e também estão fazendo assembleias. Os alunos
elogiaram os professores Eleudo Esteves, Arthur Schleicher, Manoel Por�rio, Ricardo Mino�,
Yovanka Ginoris, entre outros, pelas metodologias u�lizadas, intervalos durante as aulas, etc.
Citaram preocupações com as realidades e desafios de cada um, problemas com conexão,
sobrecarga com a�vidades assíncronas, falta de a�vidades assíncronas equivalentes (não
necessariamente a gravação das aulas, mas a necessidade de que todas as a�vidades
síncronas devem ter assíncronas equivalentes), necessidade de se ter a câmera ligada
sempre, necessidade de respeito ao horário de término de aula e duração das aulas,
problemas com a qualidade da internet e provas com duração de 2h (se o aluno �ver
problemas na internet ao final da prova para o envio da mesma, pode acabar perdendo essa
chance do envio); Chamou também a atenção para a resolução 59 do CEPE, em especial art.
3º, parágrafo 4, sobre o �po de exigência de frequência (II);

O professor Sergio Koide fez esclarecimentos sobre as solicitações de câmera aberta
(balizador para o professor sen�r como está o aprendizado do aluno, etc.), sobre a realização
de mais de uma chamada durante a aula para abranger alunos que �veram problemas com a
internet, sobre a divisão das aulas em blocos, que os alunos não deixem acumular a matéria,
e que está tendo pouco retorno dos alunos aos professores quando os professores
perguntam a opinião deles sobre a aula;

A professora Graciela Carvalho ressaltou a necessidade de atenção aos alunos que estão com
problemas emocionais e pessoais (parte psicológica);

A professora Cris�na Brandão agradeceu a par�cipação e solicitou maior feedback dos
alunos sobre as aulas;

O professor Renato informou como estão sendo suas aulas e solicitou a par�cipação dos
alunos com as câmeras ligadas para mo�vação dos professores. Solicitou que haja um
mecanismo regulatório ou aprovado em colegiado para que as aulas não sejam u�lizadas e
divulgadas sem autorização e solicita essa discussão de criação de regras ou maneira de
reclamação formal contra o aluno que u�lizar as gravações sem autorização;
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O professor Eleudo Esteves informou que existe uma comissão em instâncias superiores para
tratar sobre o assunto direitos autorais e que a preocupação é geral.

4. Vagas de concurso para docentes do ENC;

A professora Cláudia Gurjão informou que temos a vaga aberta do professor Luciano Bezerra
que está em andamento, precisando definir a banca, mas devido ao Edital e o processo ser
presencial, não podemos dar sequência, segundo informação recebida pela CPROV;

O professor Fábio Zanche�a esclareceu a situação do concurso da área de Transportes,
explicando o mo�vo da vaga não ter sido preenchida;

O professor Francisco Evangelista informou sobre o andamento do concurso da vaga do
professor Luciano Bezerra. Para a vaga do professor Brito, foi decidido pela área u�lizar o
segundo candidato aprovado no concurso do professor Luciano;

5. Indicação de docente para compor o novo Comitê Assessor do Banco de Professor Equivalente
(BPEQ/UnB):

Indicação dos professores William Taylor e Sérgio Koide.

Decisão: Indicação do professor Sérgio Koide, por 25 votos a 1.

6. Pedido de inclusão de ponto de pauta: Suplente para CCD no lugar do prof. Félix quanto para
presidência da comissão de progressão da FT. Deliberação:

Pontos incluídos por unanimidade;

Decisão: aprovação por unanimidade do nome do professor Cláudio Henrique de Almeida
Feitosa Pereira como suplente do prof. Brito na CCD.

Decisão: aprovação por unanimidade do nome da professora Michele Dal Toe
Casagrande para presidência da comissão de progressão da 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 Ana Sophia Bezerra Vieira, Administrador(a) do
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia, em 13/10/2020, às
14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Marcia Cou�nho Gurjao, Chefe do Departamento
de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia, em 20/10/2020, às 17:37, 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 5735389 e
o código CRC FD134F90.

Referência: Processo nº 23106.090886/2020-44 SEI nº 5735389
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