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1. Informes; 
• Informes da Chefia 

o A Profa. Cláudia Gurjão iniciou a reunião desejando um bom ano para todos 
e um excelente início de semestre e agradeceu a confiança na continuação na 
Chefia do Departamento com a eleição para o biênio 2021-2023. Parabenizou 
os professores que conseguiram entregar as notas obedecendo o calendário 
universitário e informou que recebemos as reclamações com relação ao curto 
prazo para lançamento das notas e que o Prof. Eleudo as levou ao Conselho 
de Graduação da Faculdade (CCG). Informou sobre os processos de Projetos 
Finais onde os orientadores precisam rever se o aluno fez o trancamento e o 
processo foi finalizado. O Prof. Arthur comunicou que a dificuldade nos 
processos foi a assinatura de membros externos. 

o A Profa. Cláudia comunicou sobre a criação de uma comissão no Conselho da 
FT formada pelo Profs. Eleudo Esteves (Presidente), Leonardo Inojosa, o 
técnico Marco Lopes da Cunha e o aluno do ENC Thiago Torres Ribeiro para 
planejar e elaborar documentos da FT sobre a retomada das atividades 
seguindo orientações da CCAR/COES. 

 



• Informes dos Conselhos  
o No Conselho da Faculdade o Prof. Manoel comunicou sobre a aprovação do 

relatório parcial de Estágio Probatório do Prof. Leandro Rasmussen. Na CCG 
o Prof. Eleudo Esteves informou que levou a manifestação de alguns 
professores em relação ao curto prazo para consolidar as turmas e as 
dificuldades encontradas no SIGAA, mas que somente o ENC fez essa 
reclamação e que o Prof. Romariz acatou e informou que ia entrar em contato 
com o DEG e que levaria aos demais conselhos. O Prof. Lenildo comunicou 
sobre a solicitação de um aluno da Eng. Civil para quebra de pré-requisito na 
disciplina de Eletricidade Experimental e Instalações Prediais. 

o Na CCPG, o Prof. Carlos comunicou sobre aprovações de credenciamentos 
de novos pesquisadores e o Prof. João Henrique comunicou a respeito da 
nova Resolução do CEPE 0098/2020 que regulamenta os Programas de Pós-
Graduação stricto sensu da Universidade de Brasília, ressaltando que tem seis 
meses para adequação. O Prof. Carlos informou ainda que está deixando a 
coordenação do PTARH e que o Prof. Alexandre Kepler irá assumir. A Profa. 
Cláudia comunicou que também houve mudança na coordenação do PPGT, 
que será assumida pela Profa. Michele Andrade e a professora Fabiana como 
vice coordenadora. 

o Na Câmara de Extensão, o Prof. Fábio comunicou que todos os cursos têm 
que implementar nos PPCs dos cursos os respectivos créditos de extensão, 
10% dos créditos. Informou que foi discutido o que realmente é extensão e 
como esse percentual realmente vai ser implementado para os cursos, sem 
aumentar o número de créditos. Relatou sobre a Resolução CEPE 118/2020 – 
Inserção Curricular da Extensão Universitária e informou que foi lançada, 
pelo DEG, uma cartilha explicativa sobre o assunto. O Prof. Fábio será 
representante suplente da FT na Câmara de Extensão (CEX). 

o Com relação às coordenações dos cursos de graduação, a Profa. Yovanka 
informou que as matrículas realizadas este semestre foram todas pelo SIGAA 
e que o sistema foi liberado para os coordenadores para efetivação das 
matrículas junto com o SAA. O período de matrículas foi estendido até 
25/02/2021 porque ainda terá o ingresso de calouros. O Prof. Lenildo 
também falou sobre a extensão do prazo das matrículas e agradeceu aos 
professores e ao Rovilson pela ajuda. 

 
• Informes Gerais 

o Como informes gerais, o Prof. Eleudo comentou sobre o formulário de 
Consulta sobre Espaços em Uso no 2/2020, enviado pelo CCAR e agradeceu 
as contribuições recebidas. O Prof. Alexandre Kepler informou sobre a 
mudança na coordenação da área de Saneamento Ambiental e Recursos 
Hídricos já que como ele assumiu a coordenação do PTARH, dessa forma a 
Profa. Cristina assumirá a coordenação de área. Comunicou também sobre a 
mudança da Supervisão de Estágio de Eng. Ambiental mudando do Prof. 
Francisco Contreras para o Prof. Dirceu. A Profa. Cristina sugeriu sobre a 
inclusão do ponto de Supervisor de Estágio de Engenharia Ambiental. O 
Prof. Fábio solicitou informação sobre o NDE e o Prof. André Brasil 
comunicou que está saindo do NDE, mas está à disposição. 

o A aluna Maria Clara (CAENA) informou sobre a mudança de gestão do 
CAENA e o aluno Luiz Felipe é o novo vice-presidente, falou também sobre 
a resolução CEPE 117/2020 (regras para o semestre 2/2020) e dos mal-
entendidos que ocorreram no semestre passado com relação ao controle de 
frequência nas atividades síncronas e outros assuntos. 

o A Profa. Cristina informou sobre os mandatos dos membros do NDE e 
sugeriu, com relação à Resolução CEPE 118/2020, que fosse feita uma 



reunião conjunta entre os NDE das Engenharias Civil e Ambiental para 
discutir sobre a questão dos créditos de extensão nos cursos. O Prof. André 
Brasil ressaltou que a composição do NDE da Eng. Civil precisa ser 
atualizada visto que o Prof. Lenildo assumiu a coordenação de curso e os 
mandatos de alguns professores já encerraram. 

o A aluna Marina, presidente do CAENC, reforçou sobre a resolução CEPE 
117/2020, principalmente com relação ao controle de frequência nas 
atividades síncronas. 

o O Prof. Manoel levantou um ponto sobre a resolução do CEPE 117/2020 e 
sugeriu a discussão no colegiado. 

 
Aprovação da Ata da 632º reunião ordinária (23106.136888/2020-97); 

 
Resultado: 37 votos favoráveis, 2 abstenções. 
 

2. Homologação do resultado da eleição de Chefe e Subchefe do ENC para o biênio 2021-
2023; 
 
O Prof. Lenildo informou sobre o resultado da eleição e da recondução da Profa. Cláudia e 
Prof. Eleudo para mais dois anos de mandato como chefe e subchefe do ENC, 
respectivamente. O Prof. Lenildo comentou que a participação dos alunos de graduação foi 
pequena e falou sobre a importância de um representante dos alunos de pós-graduação na 
Comissão, como forma de incentivo para que os alunos participem da votação. Por fim, 
ressaltou que o sistema de votação funcionou perfeitamente. O Prof. Guilherme parabenizou 
a comissão em nome de todos os professores e desejou uma ótima continuação dos trabalhos 
para a Chefia reconduzida. 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

3. Apreciação de Mérito do “Memorando de Entendimento Acadêmico, Científico e Cultural a 
ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Agência Swedish Nuclear Fuel and 
Waste Management Company (SKB)”, coordenado pelo Prof. Leandro Lima Rasmussen 
(SEI 23016.008627/2021-69). O Prof. Leandro explanou sobre os objetivos do memorando 
ressaltando a troca de informações técnicas, desenvolvimento de projetos em parceria, 
elaboração de artigos técnico-científicos e intercambio de pesquisadores. Informou que o 
memorando é um primeiro passo para essa relação, pois ainda não tem cronograma e nem 
orçamento estabelecido, trata-se de projeto embrionário na área de mecânica das rochas e 
escavações profundas. Após esclarecimentos diversos, partiu-se para a votação da 
apreciação de mérito. 
 
Resultado: 38 votos favoráveis, 1 abstenção. 

 
4. Solicitação de afastamento do Prof. André Brasil a fim de participar como professor 

visitante em Missão de Trabalho à Universidade de Illinois em Chicago/Estados Unidos para 
o período de 23/05/2021 a 31/05/2021 (incluindo trânsito) (SEI 23106.013196/2021-52). O 
Prof. André informou que o programa CAPES-PrInt já tem algumas visitas programadas e 
que o limite é maio de 2021, por isso está encaminhando o pedido de afastamento com 
antecedência para cumprir as solicitações do projeto. 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

5. Apreciação do convite do programa de mestrado europeu “BIM A+” para inserção da UnB 
como parceiro associado, coordenado pelo Prof. Rodrigo Lameiras. O Prof. Rodrigo informou 
sobre o programa e o interesse da Universidade do Minho junto à UnB, e que já existe essa 



parceria, pois o Prof. André Aquere participou anteriormente. Informou sobre as inúmeras 
vantagens que existem nessa associação. Com a palavra, o Prof. Andre Aquere comunicou que 
esse convite é muito importante e que a primeira turma desse mestrado aconteceu em 2019. Em 
seguida explicou sobre a duração do mestrado, as universidades que fazem parte do programa e 
da participação de empresas de engenharia, construção e desenvolvimento de softwares como 
parceiras que propõe temas para pesquisa e absorção dos egressos do mestrado. Após 
questionamento e explicações, partiu-se para votação. 

 
Resultado: 38 votos favoráveis, 1 abstenção. 

 
Inclusão de pontos Extra Pauta   
 

• Item 7 - Supervisor de Estágio de Engenharia Ambiental. 
• Item 8 - Inversão, entre membro Titular e Suplente, dos representantes na Câmara de 

Extensão do ENC junto à FT. 
• Item 9 - Discussão da Resolução do CEPE 117/2020. 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 

 
6. Substituição do Supervisor de Estágio de Engenharia Ambiental. O Prof. Francisco 

Contreras estava como supervisor há quatro anos e foi indicado o nome do Prof. Dirceu 
Silveira Reis para substituí-lo. A Profa. Cláudia agradeceu ao Prof. Francisco pelas 
contribuições nesse período e foi colocado em votação. 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 

 
7. Inversão dos nomes dos Profs. Ricardo Minoti (Titular) e Fábio Zancheta (Suplente) como 

representantes do ENC junto à FT na Câmara de Extensão. A partir de fevereiro de 2021, os 
representantes serão o Prof. Fabio como Titular, e Prof. Ricardo Minotti como Suplente. 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 

 
8. Resolução CEPE 117/2020. O Prof. Leonardo compartilhou a tela com a resolução para que 

todos pudessem acompanhar as discussões. A Profa. Cristina ressaltou que a questão das 
frequências em atividades síncronas foi pensada para atender os alunos que não puderam 
participar no momento síncrono por questões de dificuldade de acesso e conexão e não por 
outros motivos como realizar outras atividades no horário da aula, a exemplo de estágios. 
Em seguida, ressaltou a importância da participação dos CAs para esclarecer aos alunos 
sobre o verdadeiro espírito da resolução. Prof. Manoel concordou com as palavras da Prof 
Cristina e lembrou que algumas situações excepcionais devem ser tratadas com atenção, 
levando em consideração as justificativas de cada caso. Prof. Leonardo, Prof. Guilherme, 
Profa. Graciela, Prof. Newton e Profa. Yovanka se manifestaram no mesmo sentido 
reforçando a importância de os alunos estarem presentes no momento síncrono. As alunas 
Marina e Maria Clara se manifestaram reforçando a questão das gravações das aulas 
síncronas e informaram que levarão o posicionamento do departamento, discutido na 
reunião, para os demais alunos. A Profa. Cristina propôs um encaminhamento em relação ao 
que foi discutido no sentido de que as atividades síncronas devem ser acompanhadas por 
todos os alunos, levando em consideração os problemas de saúde e conexão e que os casos 
excepcionas poderão ser tratados pela comissão de ensino e acompanhamento didático 
durante o ensino remoto emergencial, constituída pelo Ato do Departamento de Engenharia 
Civil n.15/2020. O Prof. Guilherme, Profa. Valdirene e Prof. Leonardo sugeriram votar e 
aprovar esse encaminhamento proposto pela Profa. Cristina. 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 



 
9. Outros assuntos. 

 
 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Rovilson Xavier Pacheco, lavrei a 
presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do Colegiado. 
 

 

Professora Cláudia Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 


