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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 26/06/20, às 14h30min, realizada remotamente via
Conferência RNP.
 
MEMBROS PRESENTES
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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
Graciela Nora Doz de Carvalho
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
Juan Félix Rodriguez
Leandro Lima Rasmussen
Lenildo S. da Silva
Leonardo da Silveira P. Inojosa
Lineu José Pedroso
Manoel Por�rio Cordão Neto
Marcos Honorato de Oliveira
Marianna Alvarenga (CAENC)
Michele Tereza M. Carvalho
Michele Dal Toé Casagrande
Nestor Aldo Campana
Pastor Willy G. Taco
Paulo Cesar Marques da Silva
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Ricardo T. Mino�
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Sérgio Koide
Valdirene Maria S. Capuzzo
Vladimir Villaverde Barbarn
Yovanka Perez Ginoris
 
NÃO MEMBROS PRESENTES
 
Isabelle Avon
Le�cia Lima
Márcio Bigonha
Maria Clara Fernandes
Maria Eduarda Reis

1. Informes;

Informes da Chefia:

A professora Cláudia Gurjão relatou as ações que a FT está realizando para viabilizar o
retorno das a�vidades acadêmicas. A FT está disponibilizando 250 computadores para os
alunos que não tem computador poderem assis�r as aulas de casa. Além disso, será
ins�tuída uma sala (ou mais, dependendo da necessidade) para que os professores possam
usar para gravação e/ou transmissão das aulas, com webcam e microfone. Por fim, será
estruturada uma sala pra alunos que não tenham internet nem computador.

A professora Cláudia Gurjão relatou ao Conselho da FT o problema da limpeza nas
dependências do SG-12 caso mais a�vidades sejam retomadas, pois a equipe vai apenas em
dias alternados. A FT informou que vão solicitar à PRC que aumente a equipe para limpar
todos os dias, mas que não é garan�do que atendam o pleito.

A professora Cláudia Gurjão fez um relato de como foi a úl�ma reunião do Conselho da FT,
onde detalhou as dificuldades que os técnicos de laboratório teriam para voltar ao trabalho.
Informou que o ENC foi favorável à retomada das a�vidades de forma remota, e que 50% dos
professores e técnicos do ENC se encontram em grupo de risco. Informou ainda que foi
formada uma comissão, com professores, alunos e um técnico administra�vo, para debater a
melhor forma de retomada e que o Colegiado do ENC está se reunindo todas as sextas-feiras
para debater como realizar essa retomada da melhor forma possível.

Informes gerais:

O professor Fábio Zanche�a informou que a área de transportes retomou a busca dos
documentos aprovados pelo CEFTRU, e encontrou seu regimento interno. A área de
transportes então montou o processo 23106.050223/2020-97 com ques�onamentos à
Direção da FT e estão aguardando as respostas.

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;

Cada área se manifestou informando suas preocupações e decisões. As áreas reforçaram que
pra�camente todos os professores são a favor da retomada das a�vidades de forma remota, mas
apenas com respaldo da UnB, após elaboração de novo calendário de a�vidades. Destacaram
novamente a necessidade de cursos e treinamentos dos professores para u�lização das
ferramentas oficiais da UnB e preocupação com alunos que não tem condições de assis�r as aulas
de casa. A área de Recursos Hídricos informou que não acham viável retomar algumas aulas
experimentais de forma remota.

O professor Paulo Cesar ressaltou a importância da contribuição de todas as unidades para
elaboração do documento, que será refeito com base tanto nessas contribuições quanto na coleta
de base da pesquisa social, e que com estes dados será feita uma nova proposta para ser discu�da
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novamente nas Unidades para ser depois votada no CEPE. O obje�vo não é que os Departamentos
digam se estão preparados ou não para voltar, e sim para discu�r o documento e propor
mudanças, dar sugestões, entre outros.

A professora Ariuska Amorim sugeriu um encaminhamento, de que sejam feitas reuniões de áreas,
que repassariam as informações das áreas à Comissão formada para discu�r a retomada das
a�vidades, para que a Comissão compile as informações e isso seja discu�do no próximo colegiado.
Assim o ENC pode encaminhar o documento com as contribuições para a Direção da FT.

           Decisão: aprovado por unanimidade.

A aluna Marianna Alvarenga informou que o CAENC está propondo diversas a�vidades para manter
o vínculo dos alunos com a UnB, que estão tendo dificuldades com “fake news” sobre a volta das
aulas e que também possuem muitas dúvidas com relação ao documento do CCAR.

 

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 22/09/2020, às
10:43, 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 24/09/2020, às 18:07, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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