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Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
 
Ata da 634ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 12/03/2021, às 14h30min, 
realizada remotamente via Microsoft Teams. 
 
MEMBROS PRESENTES 
Alexandre Kepler Soares 
André Luís Brasil Cavalcante 
André Luiz Aquere 
Antônio Carlos O. Miranda 
Arthur Tavares Schleicher 
Carlos Henrique R. Lima 
Cláudia Márcia C. Gurjão 
Cláudio Henrique de A. F. Pereira 
Conceição de Maria A. Alves 
Cristina Célia Silveira Brandão 
Eleudo Esteves de A. S. Júnior 
Elton Bauer 
Ennio Marques Palmeira 
Eugênia Fonseca da Silva 
Evangelos Dimitrios Christakou 
Fabiana Serra de Arruda 
Fábio Zanchetta 
Félix Alves da Silva Junior 
Francisco Javier Contreras Pineda 
Graciela N. Doz Carvalho 
Gregório L. S. Araújo 
 
 
NÃO MEMBROS PRESENTES 
 
Luiz Felipe Brito (CAENA) 
 
 

 
 
Guilherme S. de Melo 
Jessica Siqueira de Souza 
João Henrique da Silva Rêgo 
Leandro Lima Rasmussen 
Lenildo Santos da Silva 
Leonardo da S. P. Inojosa 
Manoel Porfírio Cordão Neto 
Maria Clara F. Maia (CAENA) 
Marina Julio Mendes (CAENC) 
Michelle Andrade 
Nestor Aldo Campana 
Newton Moreira de Souza 
Pastor Willy G. Taco 
Rafael Cerqueira Silva 
Raquel Moraes Soares 
Ricardo T. Minoti 
Rodrigo de Melo Lameiras 
Sérgio Koide 
Valdirene Maria Silva Capuzzo 
Wagner Santos de Almeida 
Yovanka P. Ginoris 
 
 

 

1. Informes; 
• Informes da Chefia; 

o A Profa. Cláudia Gurjão iniciou a reunião pedindo um minuto de silêncio aos 
participantes, em homenagem às vítimas da COVID-19 e suas famílias, bem 
como à Creusa, secretária do ENC por muitos anos, que veio a falecer. Após, 
comunicou o adiamento da prova do concurso para Professor efetivo da área 
de estruturas, tendo em vista que o examinador externo e seu substituto não 
puderam comparecer, havendo necessidade de refazer a banca e submetê-la à 
nova apreciação do Conselho da FT.  

• Informes dos Conselhos; 
o Na CCG, o Prof. Eleudo informou sobre a inconsistência entre os sistemas 

SADD e SIGAA que prejudica emissão de relatório para fins de progressão 
funcional dos professores, mencionou a discussão a respeito do início e 
término do calendário acadêmico em função do ingresso de novos estudantes 
pelo PAS e ENEM e ressaltou que a UnB é uma das unidades menos atrasadas 
em relação à adequação de calendário em função da pandemia. Em seguida 
falou sobre a elaboração da resolução para garantir os direitos autorais dos 
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professores nesse momento de pandemia, sobre a discussão acerca dos créditos 
de extensão tratada na Resolução CEPE nº 118/2020 e, por fim, que o 
representante dos discentes se manifestou sobre o ensino remoto durante o 
período emergencial. A Profa. Yovanka informou sobre a reunião entre os 
NDEs dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental ocorrida no dia 05 de março 
de 2021, onde foi discutida a Resolução nº 118/2020, notadamente a questão 
relacionada a créditos de extensão. O Prof. Lenildo reiterou as questões 
informadas pelo Prof. Eleudo. 

o No Conselho da Faculdade o Prof. Manoel comunicou que também houve 
informe a respeito do problema com o SADD e que o SIGAA ainda não está 
funcionando para gerar relatórios, aprovação de concurso do ENC, reclamação 
da Engenharia de Produção sobre a falta de vagas de professores enquanto que 
outros departamentos ficam com concursos disponíveis sem preencher vagas 
por muito tempo, tendo solicitado atenção das áreas do ENC para a realização 
dos concursos disponíveis e a Prof. Cláudia corroborado a respeito. 

o Na Câmara de Extensão, o Prof. Fábio comunicou não haver informes por não 
ter ocorrido reunião após a última do ENC, mas registrou que na reunião do 
NDE do curso de Engenharia Civil foi levantado aspectos sobre extensão. 

o Na CCPG, a Profa. Michelle Andrade comunicou não haver informes por não 
ter ocorrido reunião após a última do ENC. 

o Com relação às coordenações dos cursos de graduação, a Profa. Yovanka 
informou que vai haver reunião com os Coordenadores, onde devem ser 
colocados os elementos a respeito do próximo período letivo, inclusive quanto 
ao calendário acadêmico. 

 
A respeito dos informes dos Conselhos, os Profs. André Aquere, Manoel 
Porfírio, Cláudio Pereira, Cristina Célia, Lenildo Santos e a estudante Marina 
Mendes (CAENC), manifestaram preocupação com a falta de discussão a 
respeito de possível mudança no calendário acadêmico, quando entendem que 
a FT deve consultar os departamentos/estudantes para chegar à sua posição a 
respeito. A aluna Marina Mendes informou sobre a pesquisa realizada junto 
aos estudantes do CAENC e ressaltou que o resultado foi contrário à 
vinculação do início do semestre letivo com o ingresso de calouros, sob 
alegação de incertezas relacionadas à realização dos respectivos processos 
seletivos. A Profa. Graciela Doz falou na necessidade de se preocupar com os 
ingressantes. O Prof. Cláudio comentou sobre recomendações relacionadas 
com a inconsistência do SADD e questões levantadas sobre as avaliações dos 
estágios probatórios. O Prof. Manoel alertou sobre o planejamento dos 
professores em Estágio Probatório, notadamente quanto a supostos excessos 
nas metas propostas nos planos. 

 
• Informes Gerais; 

o Como informes gerais, a Profa. Yovanka noticiou sobre a criação dos diversos 
grupos de trabalho da ADUnB para ampliar a discussão sobre as diferentes 
frentes de atuação do sindicato. 

o O Prof. Félix comentou sobre a circular que trata da autorização de realização 
de estágio e solicitou discussão a respeito dela, notadamente quanto às 
autorizações de estágio presenciais em meio à atual pandemia. Após 
ponderações da Profa. Cristina, Profa. Yovanka e do Prof. Eleudo, ficou 
acordado que a questão será ponto de pauta da próxima reunião do ENC e que 
a questão também será objeto de discussão na CCG/FT. 

o A estudante Maria Clara (CAENA) manifestou pela importância da discussão 
a respeito da circular que trata de estágio, registrou posição pela necessidade 
de discussão relacionada ao calendário acadêmico e que, inclusive, em 



Página 3 de 5 

pesquisa realizada junto aos estudantes do Curso de Engenharia Ambiental 
constatou-se que a ampla maioria é contraria ao adiamento do início do 
próximo semestre letivo. A estudante fez leitura de encaminhamentos de 
estudantes da FT sobre dificuldades vivenciadas nos semestres remotos e até 
mesmo nos presenciais, dando ênfase à demora nas correções das provas e 
disponibilização de notas. O estudante Luiz Felipe, vice-presidente do 
CAENA, informou que o programa de tutoria vem ocorrendo normalmente. 

o A aluna Marina, presidente do CAENC, manifestou pela importância de 
disponibilização das notas/avaliações por parte dos professores em tempo hábil 
para melhor organização acadêmica dos estudantes, disse que não deve haver 
outra reunião na CCG/FT para discussão a respeito do calendário acadêmico 
antes da reunião do CEPE, prevista para o dia 18/03/2021. Em seguida 
transmitiu reclamações dos estudantes quanto às inconsistências verificadas 
nos Históricos Escolares emitidos pelo SIGAA, notadamente quanto à 
exclusão ou inclusão de créditos/disciplinas de forma indevida, bem como 
sobre o fato de que alguns professores estão ministrando aulas além do horário 
previsto para o término e registrou elogios dos estudantes aos Profs. Arthur 
Tavares (Hidráulica), Dirceu (Transferência de Energia e Massa), Michelle 
Andrade (Planejamento de Transportes), pela dedicação, organização e 
preocupação com os alunos nas aulas EAD. O servidor Rovilson esclareceu 
sobre as inconsistências encontradas nos históricos dos alunos e informou que 
a orientação é para que o estudante envie e-mail diretamente para a SAA. 

o A Profa. Valdirene pediu informações sobre recursos para pesquisa dentro da 
UnB, notadamente em relação à FAP/DF (demanda espontânea), quando a 
Profa. Graciela respondeu que houve mudança para acesso aos recursos com a 
atual gestão do DF. 

o A Profa. Yovanka confirmou o problema levantado pela representante do 
CAENC quanto às inconsistências que vêm sendo identificados nos históricos 
escolares dos estudantes emitidos pelo SIGAA e registrou os esforços 
realizados para buscar saná-las. 

 
2. Aprovação da Ata da 633ª reunião ordinária (23106.028394/2021-11); 

 
Resultado: Aprovada por unanimidade com a mudança proposta, no sentido de que o Prof. 
Leonardo Inojosa se absteve na votação do item 5. Logo, referido item teve 38 votos 
favoráveis e uma abstenção. A ata foi retificada no particular. 
 

3. Processos encaminhados ad referendum; 
• Substituição do Supervisor de Estágio de Engenharia Ambiental: o Prof. Dirceu Silveira 

Reis foi substituído pela Profa. Conceição de Maria Albuquerque Alves. 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

4. Coordenação de Projeto Final de Engenharia Ambiental; 
A Profa. Cristina elogiou e agradeceu pelo bom trabalho e dedicação do Prof. Arthur Tavares 
Schleicher na Coordenação de Projeto Final de Engenharia Ambiental, e disse que o nome 
dele é o indicado pela área de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, registrando que 
qualquer professor do ENC pode exercer tal função, e não necessariamente os da referida área 
que, em tese, tem maior relação com o curso de Engenharia Ambiental. 
 
O Prof. Wagner levantou um questionamento sobre a possibilidade de inclusão de créditos de 
extensão relacionados aos Projetos Finais dos cursos que prestam serviços à comunidade. A 
Prof. Cláudia disse que tal questão será discutida no item 8 da pauta. 
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O Prof. Arthur Tavares Schleicher vem sendo coordenador titular nos últimos 02 anos e se 
prontificou para um novo mandato (recondução). O Prof. Manoel Porfírio Cordão Neto se 
prontificou em ser o coordenador substituto. 
 
Os nomes dos referidos professores foram colocados em votação. 
 
Resultado: 39 votos favoráveis, 1 abstenção. 
 

5. Abertura de concurso para professor efetivo do Departamento de Engenharia Civil 
e Ambiental, para a vaga do Prof. José Augusto Abreu Sá, por ocasião de sua 
aposentadoria.  Área: Transportes. O Prof. Fábio deu os devidos esclarecimentos e o ponto foi 
colocado em votação; 
 
Resultado: 39 votos favoráveis, 1 abstenção. 
 

6. Abertura de concurso para professor substituto do Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental para a vaga do Prof. Luis Fernando Martins Ribeiro, afastado por licença saúde. 
Área: Geotecnia.  O Prof. Leandro deu os devidos esclarecimentos e o ponto foi colocado em 
votação; 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

7. Abertura de concurso para professor substituto do Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental para a vaga do Prof. Oscar de Moraes Cordeiro Netto, cedido a outro órgão, e o 
contrato do Prof. Gabriel Vieira será extinto em maio sem a possibilidade de renovação. Área: 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. A Profa. Cristina deu os devidos esclarecimentos 
e o ponto foi colocado em votação; 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

8. Discussão sobre a Resolução CEPE 118/2020 – Normas que Regulamentam a Creditação das 
Atividades de Extensão Universitária como Componente Curricular nos Cursos de Graduação 
da Universidade de Brasília – UnB; 
 
A Profa. Yovanka resumiu o que foi discutido nos NDEs de Engenharia Civil e Ambiental e 
na CCG/FT. Primeiramente, que os 10% a serem creditados correspondem a 26 créditos – 390 
horas, e que isso corresponde a praticamente um semestre e falou da dificuldade dessa 
implementação. Em seguida, falou sobre as atividades que já vêm sendo realizadas, de forma 
sistemática, no âmbito dos dois cursos a exemplo de: programas de extensão, projetos de ação 
contínua, atividades programadas na semana universitária, semana de extensão, atividades 
desenvolvidas pelas empresas Juniores, mas essas atividades contemplam um número 
reduzido de alunos e, por isso é necessário programar atividades que cubram a carga horaria 
exigida pela resolução e que contemple todos os estudantes. Ressaltou que precisamos definir 
o que é realmente Extensão, junto aos professores e alunos e que foram feitas várias sugestões 
de cursos, palestras e outras atividades para serem analisadas. O Prof. Fábio comunicou que, 
na Câmara de Extensão, foi discutido sobre a possibilidade de considerar os Projetos Finais 
que impactam na sociedade, os estágios não obrigatórios e a prestação de serviços à 
comunidade como atividades de extensão. O que ficou claro na resolução é que, nessas 
atividades, os alunos têm que ser os protagonistas; não somente como ouvintes, mas como 
agentes ativos no processo. Outro ponto a ser levantado é como isso vai ser contabilizado para 
os processos de progressão e promoção dos docentes, as dificuldades enfrentadas para a 
aprovação de projetos de Extensão junto à UnB e, por último, qual será o incentivo para que 
os professores ofereçam outras atividades sem sobrecarregá-los. Foi mencionado também a 
dificuldade com o transporte dos alunos para atividades desenvolvidas fora dos campi.  
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O Prof. Fabio ressaltou que existe uma divergência entre a Resolução 7/2018 do MEC e a 
nova resolução do CEPE quanto a considerar créditos de extensão dentro das disciplinas.  
A Profa. Cristina lembrou que devemos observar a carga mínima exigida pelo MEC para 
funcionamento dos cursos e ainda chamou a atenção para não atribuirmos créditos nas 
disciplinas, como Projetos Finais e estágios, de forma a ter duplicidade deles.  
O Prof. André Aquere questionou sobre a possibilidade de algumas disciplinas atenderem 
créditos de extensão e a Profa. Cristina também concordou que na Engenharia Ambiental 
existem disciplinas que poderiam ser consideradas como extensão, por atender a sociedade.  
O Prof. Wagner citou que alguns projetos finais poderiam ser considerados como atividades 
de extensão, pois envolvem atendimento às escolas do ensino médio e ressaltou que a 
Resolução 118/2020, indica que, excepcionalmente as disciplinas de conclusão de curso 
podem ser consideradas como extensão. Por último, falou sobre a gravação e disponibilização 
de videoaulas para o público externo e questionou como seria possível isso ser considerado 
como atividade de extensão.  
O Prof. Ricardo Minotti também falou sobre a Resolução 7/2018 do MEC e as divergências 
com relação à do CEPE e que os representantes irão levar a discussão para a Câmara de 
Extensão. Após vários questionamentos e dúvidas ficou definido como encaminhamento que 
as áreas voltem a debater o assunto e levem os resultados e ideias para o NDE, que após se 
reunir novamente trará o que for deliberado para o colegiado. 

 
  

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 


