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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 19/06/20, às 14h30min, realizada
remotamente via Google Meets.

 

MEMBROS PRESENTES

Adelaida Pallavicini Fonseca
Alexandre Kepler Soares
André Luís Brasil Cavalcante
André Luiz Aquere de C. e Souza
Antonio Carlos de Oliveira Miranda
Ariuska Karla Barbosa Amorim
Arthur Tavares Schleicher
Carlos Henrique Ribeiro 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 Serra de Arruda
Fábio Zanche�a
Félix Alves da S. Júnior
Francisco Javier Contreras Pineda
Graciela Nora Doz de Carvalho
Gregório Luis Silva Araújo
Guilherme Sales de Melo
Jéssica Siqueira de Souza
João Henrique da Silva Rêgo
José Matsuo Shimoishi
Leandro Lima Rasmussen
Lenildo Santos da Silva
Leonardo da Silveira P. Inojosa
Lineu José Pedroso
Manoel Por�rio Cordão Neto
Marcos Honorato de Oliveira
Maria Clara Maia (CAENA)
Marianna Alvarenga (CAENC)
Michele Tereza M. Carvalho
Michele Dal Toé Casagrande
Michelle Andrade
Pastor Willy G. Taco
Rafael Cerqueira Silva
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Renato Pinto da Cunha
Ricardo Tezini Mino�
Sérgio Koide
Valdirene Maria Silva Capuzzo
Vladimir Villaverde Barban
Wagner Santos de Almeida
Yovanka Perez Ginoris
 
NÃO MEMBROS PRESENTES
 
Larissa Souza
Le�cia Lima
Márcio Bigonha
Maria Eduarda Reis
Maria Luísa Duran
Marina Júlio
José de Moura Neto
 

1. Informes;

Informes da Chefia:

A professora Cláudia Gurjão apresentou a professora Jéssica Souza, que entrou na vaga
aberta pela aposentadoria da professora Rosa Sposto.

Informou ainda sobre a execução de várias ordens de serviço, como por exemplo da
impermeabilização da cobertura da secretaria do ENC, troca de lâmpadas e troca de quadros
de energia do SG-12.

Esclareceu sobre o acesso ao SG-12, que deve ser de preferência autorizada, mas caso não
tenha sido, pode entrar mediante controle (assinatura) feita normalmente pelos porteiros.

Informou sobre a volta de alguns técnicos de laboratório, visto que foi re�rado o auxílio
transporte e adicional de insalubridade. Um SEI deve ser aberto com os dados do servidor,
assinatura da Chefe do Departamento e Diretor da Unidade que enviará ao DGP para que o
DGP autorize a volta.

A professora Graciela Carvalho perguntou sobre a impermeabilização e a professora Cláudia
esclareceu onde já havia sido feito e onde ainda será feito.

Informes dos representantes do ENC nos Conselhos da FT:

O professor Eleudo Junior informou sobre redução de vagas de Engenharia de Produção. A
decisão foi um decréscimo de 10 vagas (de 50 para 40) e aumento de 5 professores.

O professor Eleudo Junior complementou falando sobre prorrogação do tempo das bolsas e
de prazos.

O professor Carlos Lima acrescentou que o PTARH iniciou a�vidades opcionais remotas como
webinares, palestras, etc para que os alunos não fiquem parados e para que possam ser
realizados testes em plataformas, etc.

A professora Michele Casagrande informou que a Geotecnia decidiu retornar as a�vidades
de forma remota com os alunos para testes.

Com relação ao Conselho da FT, a professora Cláudia Gurjão informou sobre a votação de
coordenação do CEFTRU, que �nha duas indicações, do professor Pastor Taco e do professor
Ari Mariano. Após explanação sobre o CEFTRU pelo diretor da FT, professor Marcio, onde



30/09/2020 SEI/UnB - 5770314 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6460685&infra_sistema=100… 3/5

informou sobre a passagem do CEFTRU da Reitoria para a FT e também as falas dos
professores candidatos, passou-se a votação, sendo dois votos para o professor Pastor, cinco
votos para prof, Ari e três abstenções. Comunicou sobre a nota da FT que tratava sobre a
retomada das aulas de forma remota e imediata, onde foi analisada por todos e aprovada
por unanimidade.

O professor Marcos Honorato esclareceu que ele e a professora Fabiana Arruda estão tendo
problemas de choque de horários com as reuniões da Câmara de Extensão, que era para
haver novas indicações na primeira reunião de colegiado que haveria neste ano, mas que por
enquanto eles se mantêm como representantes, mas ressaltou a importância de nova
votação.

Informes gerais:

O professor André Aquere fez informe sobre a Mais que Já Civil. A aluna Marianna Alvarenga
informou que o obje�vo é fazer um apanhado geral das áreas de Engenharia Civil. Segundas
e quartas serão feitas as lives de Engenharia Civil (começando dia 22/06 às 19h no Youtube:
h�ps://www.youtube.com/channel/UC7AveONEX9oAOTtqis4jybw), e no final serão feitas
lives com ex-alunos que se formaram mas estão em outras áreas.

O professor Arthur Schleicher ques�onou sobre a suspensão de matrículas em Projeto Final e
professora Cláudia Gurjão confirmou a informação, esclarecendo que as matrículas serão
retomadas após o retorno do calendário.

A professora Cláudia Gurjão também informou sobre Estágio Supervisionado e Estágios não
obrigatórios. Informou que a UnB teve problemas com as assinaturas e procedimentos, e que
após os servidores da secretaria terem criado um protocolo, foi possível dar andamento nos
processos de estágio.

O professor Leandro Lima informou que par�cipa de uma Comissão da FT que estuda sobre
ensino-aprendizagem e que está sendo organizado uma Semana da Engenharia da FT online.
A proposta está sendo finalizada, e a ideia é que ocorram mini-cursos e apresentações e
convidou professores para enviarem propostas para o evento.

A professora Valdirene Capuzzo informou a respeito do Congresso Construção Civil 2020, da
área de Sistemas Constru�vos e Materiais, que estava agendado para acontecer em maio,
mas que em função do isolamento social foi reagendado para 12 e 13/11/20 de forma
remota.

O professor Eleudo Junior informou que está trabalhando na proposta de reocupação do
espaço �sico que estava com a Engenharia Florestal, e que semana que vem haverá
convocação para outra reunião dessa comissão. Quando a proposta for aprovada pela
Comissão, passará pelo nosso colegiado.

O Prof. Pastor informou que em reunião do Colegiado do PPGT, aprovada em 21/02/2020, foi
decidido pela recondução por unanimidade para mais um mandato na Coordenação do
Ce�ru, conforme estabelece o Regulamento do Ce�ru. Informou também que essa decisão
foi encaminhada para ser implementada pela Direção da FT de acordo com o Regimento do
Centro. Entretanto, em 29 de maio de 2020 foi informado que no dia 01 de junho haveria
reunião de Conselho da FT na qual estaria sendo votada a coordenação do Ce�ru visto que
foi apresentada uma outra candidatura. Informou também que solicitou par�cipar da
reunião, pois até então não �nha sido informado de nada em relação ao assunto pela FT. Na
reunião do Conselho, contrariando o que estabelece o Regimento do Ce�ru aprovado no
CONSUNI e o Regulamento da FT ainda em vigência, foi realizada a escolha de um outro Prof.
da Eng. da Produção para a coordenação do Ce�ru. Ainda o Prof. Pastor informou que no SEI
as informações da candidatura do Prof. da Eng. da Produção não estavam liberadas para
acesso, não permi�ndo determinar quais as jus�fica�vas para tal candidatura, visto que o
Regulamento do Ce�ru estabelece claramente a forma de indicação do Coordenador do
Centro. O Prof. Pastor também informou que conforme consta na página do ENC o Ce�ru é

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC7AveONEX9oAOTtqis4jybw
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um Laboratório Especializado de Transportes e que a criação do Centro foi pelos Profs. da
Eng. Civil e que as finalidades do Ce�ru estão claramente estabelecidos na Resolução de
Criação aprovada pelo CONSUNI em 1996. Pediu ainda, o Prof. Pastor, a manifestação dos
membros do Colegiado do ENC visto que, o processo de criação, estruturação e montagem
da infraestrutura do Ce�ru é produto do trabalho dos Profs. do ENC e que a área de
Transportes vem trabalhando nesta temá�ca, formando quadros de profissionais atuantes no
território local e nacional.

A Profa. Ariuska sugeriu que a área de Transportes prepare um documento solicitando
esclarecimentos do processo de escolha do Coordenador do Ce�ru, levando em conta os
pontos manifestados pelo Prof. Pastor, o qual seria encaminhado aos professores/chefia do
ENC e encaminhado via SEI para à FT.

Informe dos alunos:

Marianna Alvarenga, do CAENC informou sobre os problemas nos históricos do SIGAA, e
relatou a preocupação dos alunos com a falta de discussão do retorno às aulas.

Maria Luisa, aluna do PET – Programa de Educação Tutorial da Engenharia Civil, informou que
estão abertas, até dia 26/06, as submissões de ar�gos para a revista REPAE -  Revista
Cien�fica de pesquisa Aplicada à Engenharia, e que a Semana de Engenharia Civil será
realizada totalmente online neste semestre.

2. Proposta de retomada não presencial das a�vidades acadêmicas, de acordo com Proposta do
Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (CCAR) da UnB

A professora Cláudia Gurjão informou sobre a criação de uma comissão criada, no ENC, para avaliar
e sugerir procedimentos, estratégias e tecnologias visando o retorno às a�vidades de ensino
aprendizagem. Informou sobre a elaboração de um formulário mais completo para levantamento
das necessidades dos alunos do ENC e que cada professor da comissão, representando as áreas dos
dois cursos, relatará sobre propostas de retomada do semestre 2020.1;

Sobre as disciplinas de laboratório, algumas áreas informaram que os experimentos podem ser
gravados e que também há muitos vídeos dos experimentos no Youtube que podem ser u�lizados.
Alguns professores sugeriram que a parte teórica seja feita neste semestre e a experimental seja
feita no próximo semestre;

Diversos professores manifestaram preocupação sobre como planejar as aulas de forma remota e
que seja sa�sfatória, sobre a necessidade de se capacitar para u�lizar as plataformas (os cursos que
estão sendo oferecidos na UnB têm poucas vagas e que a maioria está com dificuldade de
conseguir fazer, como o Aprender 3), que a UnB deve proporcionar as condições mínimas a todos
os alunos para que eles tenham acesso às aulas e manifestaram também preocupação com os
alunos prováveis formandos;

A professora Cláudia Gurjão informou da necessidade de decidir hoje sobre a retomada das aulas
de forma remota para encaminhar à FT, que encaminhará a decisão ao CEPE. Sugeriu também a
retomada das reuniões de colegiado virtuais e semanais para definir a melhor forma de retorno.

O documento do CCAR (Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação)
comitê criado para planejar e coordenar as ações de readequação administra�va e acadêmica,
visando a mi�gar os riscos diretos e derivados da Covid-19 na execução da missão da Universidade
de Brasília foi apresentado. Esse documento trata das diversas etapas para retorno das a�vidades,
de forma não presencial, foi analisado, discu�do e após várias colocações foi posto em votação.

 

 Votação sobre a concordância com a Proposta do CCAR: 34 votos a favor, 12 abstenções.
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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 30/09/2020, às
11:19, 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 30/09/2020, às 11:22, 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 5770314 e
o código CRC CBA01FE9.

Referência: Processo nº 23106.094920/2020-50 SEI nº 5770314


