
Página 1 de 5 

Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
 
Ata da 635ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 16/04/2021, às 14h30min, 
realizada remotamente via Microsoft Teams. 
 
MEMBROS PRESENTES 
Adelaida Pallacini Fonseca 
Alexandre Kepler Soares 
André Luis Brasil Cavalcante 
André Luiz Aquere de C. e Souza 
Arthur Tavares Schleicher 
Artur Antonio de Almeida Portela 
Carlos Henrique Ribeiro Lima 
Cláudia Marcia Coutinho Gurjão 
Cláudio Henrique de A. F. Pereira 
Conceição de Maria A. Alves 
Cristina Celia S. Brandão 
Dirceu Silveira Reis Junior 
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 Evangelista Junior 
Francisco Javier Contreras Pineda 
Graciela Nora Doz Carvalho 
Gregório Luís Silva Araújo 
 
NÃO MEMBROS PRESENTES 
Abner Alves Braga  
Davi Martins de Aragão 
Georgia Brunelli Bofil 
Luiz Felipe Brito  
Maria Eduarda da Silva Reis 
Rovilson Pacheco  
 

 
 
Guilherme S. de Melo 
Jessica Siqueira de Souza 
João Henrique da Silva Rêgo 
Jose Matsuo Shimoishi 
Leandro Lima Rasmussen 
Lenildo Santos da Silva 
Leonardo da Silveira Pirillo Inojosa 
Manoel Porfírio Cordão Neto 
Maria Clara F. Maia (CAENA) 
Marina Julio Mendes (CAENC) 
Michele Dal Toe Casagrande 
Michele Tereza Marques Carvalho 
Nestor Aldo Campana 
Newton Moreira de Souza 
Pastor Willy Gonzales Taco 
Rafael Cerqueira Silva 
Raquel Moraes Soares 
Raul Dario Durand Farfan 
Ricardo Tezine Minoti 
Sérgio Koide 
Wagner Santos de Almeida 
Wiliam Taylor Matias Silva 
Yovanka P. Ginoris 
 
 

    

1. Informes; 
• Informes da Chefia; 

o Profa. Cláudia Gurjão deu início à reunião de colegiado explicando o motivo da 
alteração da data da reunião em razão da necessidade de aprovação da Lista de 
Oferta. Como informes da chefia informou que o Conselho da Faculdade decidiu 
pela interdição de atividades não essenciais e os departamentos vão analisar o que 
realmente é essencial para autorizar as atividades, principalmente nos laboratórios. 
Sobre o formulário do SADD, segundo orientações enviadas por e-mail, na versão 
anterior o Sistema recuperava disciplinas de graduação apenas do SIGRA, agora 
será capaz de recuperar disciplinas de graduação do SIGAA do período 2020/01 
em diante. Para os semestres anteriores o sistema continuará a recuperar 
disciplinas do SIGRA. 
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• Informes dos Conselhos; 
o Em relação aos conselhos da FT, o Prof. Manoel informou que o diretor fez um 

informe sobre o orçamento e que ficou próximo do que recebemos 
anteriormente, informou ainda que foram aprovados dois estágios probatórios do 
ENC na última reunião, dos Profs. Fábio Zanchetta e Félix Alves. Prof. Eleudo 
informou que apresentou um relatório parcial do Plano de Retomada das 
atividades da FT, e que preside a comissão composta pelo Prof. Leonardo 
Inojosa, aluno de Engenharia Civil Tiago Torres e Marco Lopes, técnico da FT. 
Informou que cada departamento indicaram interlocutores para auxiliarem na 
elaboração do plano de retomada e que estão definidos como interlocutores no 
ENC os Engs. Carlos e Thyala. Por fim, agradeceu o apoio de todos envolvidos 
na comissão. 

o Referente à CCG, o Prof. Eleudo disse que na última reunião a maior parte da 
pauta foi relacionada às solicitações de mudança de curso de outros 
departamentos, pois o ENC ainda não havia finalizado os processos. A Profa. 
Yovanka relatou que houve uma reunião com a Profa. Thaís Lamounier, 
Coordenadora de Estágios da Graduação, sobre a autorização dos estágios não-
obrigatórios presenciais diante do atual estágio da pandemia. A professora 
complementou que houve também uma discussão sobre a integralização dos 
créditos de extensão, o prazo para alteração do plano do curso foi prorrogado e 
haverá outra discussão no ENC. 

o Informes da CCPG. Prof. João Henrique falou que estão no final da coleta 
CAPES, que será até dia 23/04. Prof. Alexandre disse para ficarem preparados 
para o Edital da FINEP SOS Equipamentos, pois será publicado em breve.   

o Informes da Câmara de Extensão. Prof. Fábio informou que o Prof. Alexandre 
Romariz (vice-diretor) está em contato com outras universidades e todos estão 
sem saber como conduzir a questão da creditação de atividades de extensão 
como componente curricular, além disso na Câmara do Conselho Superior da 
UnB está sendo preparada uma comissão que vai elaborar um documento padrão 
para toda a UnB e foi mencionada a criação de disciplinas de extensão, tomando 
o cuidado em não aumentar a carga horária do curso. Outro assunto que foi 
discutido na última reunião foi sobre a Semana Universitária, cujo tema será o 
Centenário do Professor Paulo Freire. Prof. Fábio lembrou que a participação da 
FT tem se destacado pelo volume de ações desenvolvidas e houve a sugestão da 
apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos. O prazo para a 
submissão dos projetos é 14 de maio, apenas informando o título, um resumo e o 
horário que se pretende realizar a ação, posteriormente até 2 de julho tem que 
preencher maiores detalhes no SIGAA.  

• Informes Gerais; 
o Como informes gerais, o Prof. Leonardo Inojosa falou sobre os projetos finais e 

a necessidade de homologação das bancas na CCG, que será discutida na 
próxima reunião, segundo o Prof. Romariz, o indicativo é que as homologações 
sejam nos departamentos. Prof. Arthur informou que é preconizado que as 
defesas devem ocorrer no período do semestre letivo, ou seja, até dia 21 de maio. 
As notas, menções e faltas devem ser lançadas no sistema até o dia 28. 

o A discente Marina, presidente do CAENC, fez um informe sobre a transmissão 
das lives pelo YouTube, no canal do “Mais que Já Civil” em parceria com o 
Prof. André Aquere. Referiu-se ainda ao período que estamos e da preocupação 
dos alunos com notas parciais das avaliações já realizadas, para decidirem se 
devem retirar a disciplina antes do fim do semestre. Pediu também compreensão 
por parte dos professores com a forma como as provas e avaliações estão sendo 
feitas e o prazo necessário para digitalização e envio das respostas. Prof. André 
Aquere parabenizou o CAENC pelo apoio durante as palestras e pediu que a 
Marina transmita aos demais.  



Página 3 de 5 

o A discente Maria Clara, presidente do CAENA, iniciou parabenizando a Profa. 
Cristina pela matéria veiculada no DF TV e prosseguiu ratificando a fala de 
Marina. Sugeriu que retornem as reuniões da Comissão de Acompanhamento do 
Semestre Remoto para fazer a avaliação deste semestre e solicitou a inclusão de 
novo membro, pois o anterior saiu da gestão do CAENA.  

o O aluno Abner informou que uma das câmeras da FT foi invadida e o site estava 
transmitindo as imagens durante 24h, sendo que era do corredor superior do 
ENC. Informou ainda que o servidor Marco Lopes já fez a alteração da senha e 
suspendeu a transmissão.  

 
2. Aprovação da Ata da 634ª reunião ordinária (23106.028394/2021-11); 

Após leitura e alguns ajustes foi encaminhado para votação 
 
Resultado: 39 votos favoráveis e 4 abstenções 

 
3. Coordenação de Projeto Final de Engenharia Civil 

O Prof. Leonardo Inojosa vem sendo coordenador titular nos últimos 02 anos e se 
prontificou para um novo mandato (recondução) juntamente com o Prof. João Henrique 
como coordenador substituto. Os nomes dos referidos professores foram colocados em 
votação. 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

4. 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; 
 
A Profa. Cláudia pediu para desconsiderar esse item, pois já havia sido tratado na reunião 
anterior. 

 
5. Abertura de concurso para professor substituto do Departamento de Engenharia Civil 

e Ambiental, para a vaga da Profa. Eugênia Fonseca da Silva, por ocasião de sua 
aposentadoria.  Área: Sistemas Construtivos e Materiais. 	
O Prof. Cláudio deu os devidos esclarecimentos e o ponto foi colocado em votação. A Profa. 
Cláudia agradeceu à Profa. Eugênia por tudo que ela fez pelo ENC, pela UnB e ressaltou 
que ela sempre esteve disponível para ajudar a todos. O Prof. Lenildo falou que que nunca 
ouviu ninguém falar mal da Profa. Eugênia e resumiu como uma professora muito coerente, 
profissional e muito querida por todos. O Prof. Eleudo falou também da Profa. Eugênia e 
que aprendeu muito com ela. O Prof. Sergio Koide apresentou uma foto da Profa. Eugenia 
ainda quando era aluna do ENC e falou do prazer de ter acompanhado o desenvolvimento 
dela no departamento. O profe. Ennio também registrou os agradecimentos a professora. Por 
fim, a aluna Maria Eduarda registrou que é impossível falar mal da Eugênia, uma das 
melhores professoras da UnB.	
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 

 
6. Solicitação de Licença Capacitação entre 17/07/2021 e 15/10/2021 do Prof. André Luiz 

Aquere Cerqueira e Souza, “Capacitação em Lean Production Education” pela Universidade 
do Minho, remotamente; 
O Prof. Francisco Evangelista, coordenador da área de Estruturas, esclareceu que o 
afastamento do professor foi analisado na área de Estruturas e que foi aprovado por 
unanimidade, segundo parecer constante no SEI 23106.042478/2019-42. 

 
 Resultado: Aprovado por unanimidade. 
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7. Discussão da Circular no. 03/2021/DAIA/DEG sobre Estágios (SEI 23106.022985/2021-84); 
 
Foi informado que recentemente teve ume treinamento do qual participaram o Prof. Félix, 
Profa. Conceição e o servidor Rovilson, e quanto à questão relacionada com a pandemia 
ainda não houve resolução. A Profa. Yovanka esclareceu que, segundo a Profa. Thais 
(CESG/DEG), a universidade coloca que não podemos proibir os estudantes de fazerem 
estágio, a orientação é que se pode alertar, reforçar nos pareceres as medidas de segurança, 
mas mesmo que o estudante dê ciência, não constitui um instrumento legal que respalde a 
UnB em qualquer processo judicial. Os estudantes que têm estágio obrigatório, possuem 
seguro pela UnB, mas este seguro não cobre a COVID-19, apenas acidentes. Em relação aos 
estágios não obrigatórios, o seguro é responsabilidade do contratante. Prof. Lenildo ratificou 
a fala da Profa. Yovanka e informou que os estágios obrigatórios presenciais terão que ser 
aprovados na CCG de forma a dividir a responsabilidade com os coordenadores, e que os 
não obrigatórios devem ser negados diante da situação atual da pandemia. A Profa. 
Conceição explanou sobre a problemática que envolve os processos de estágios, pois a 
demanda é permanente e aumentou no período de pandemia. O Prof. Felix complementou a 
fala da Profa. Conceição, ressaltando que os planos estão vindo com atividades presenciais e 
estamos seguindo uma resolução do CEPE onde tudo está funcionando de forma remota. O 
Prof. Leonardo lembrou que não faz sentido ficar tudo funcionando remotamente, regido 
pela resolução do CEPE e os estágios estarem sendo liberados presencialmente. A discente 
Marina chamou atenção para o fato que estágio em Construção Civil é impossível ser feito 
de forma remota, lembrou ainda que o impedimento prejudicaria o aluno que está iniciando 
sua trajetória no mercado de trabalho. Além disso, ressaltou que muitos alunos precisam 
desse salário do estágio, principalmente nesse período. Como representação acadêmica, o 
CAENC, se posiciona contrário à não permissão dos estágios presenciais. O Prof. Claudio 
citou uma situação de outra instituição e colocou que, mesmo constando um documento 
onde o aluno assina como responsável, e mesmo o aluno tendo seguro, a responsabilidade 
será do coordenador de estágio. O discente Abner reforçou a fala da discente Marina e 
lembrou que os conselhos superiores não proibiram os estágios, mas deixaram a decisão para 
os colegiados, ressaltou que entende a preocupação dos coordenadores e sugeriu um Termo 
de Ciência, com intuito de minimizar esses problemas. Por fim, solicitou, até como forma de 
apelo, para que não restrinjam os estágios, pois são muito importantes. O Prof. Manoel 
pediu esclarecimento do que estava sendo discutido e que existem os dois lados dessa 
discussão. A Profa. Conceição respondeu aos questionamentos do Prof. Manoel sobre o que 
está sendo votado e que estamos buscando uma solução ou deliberação do Colegiado. A 
Profa. Graciela compartilha da preocupação dos alunos e dos coordenadores, mas lembra 
que a UnB tem um Comitê de acompanhamento da COVID-19 e que todas as 
recomendações são contrárias à realização de atividades presenciais. Lembrou ainda que a 
permissão do estágio não envolve somente o aluno, que assinou um termo de ciência dos 
riscos, mas envolve outras pessoas não envolvidas, como suas famílias. A aluna Maria Clara 
informou que não trouxe uma posição dos alunos da Engenharia Ambiental porque não deu 
tempo de debater sobre isso, mas reforça a preocupação sobre a importância dos estágios e 
as perdas que os alunos sofrerão com a decisão, e que o importante é pensar como lidar com 
essas perdas. O Prof. André Aquere informa que a situação é bastante preocupante e que está 
havendo uma transferência de responsabilidades, a universidade passando para os conselhos 
e esses passando para os coordenadores. Nesse momento, os alunos estão em risco porque as 
empresas não estão cumprindo os cuidados mínimos de segurança, segundo depoimentos de 
alguns alunos. Lembra ainda que a decisão de estágio presencial contraria a posição do 
COES e CCAR/UnB. O Prof. Alexandre sugeriu o seguinte encaminhamento, em atenção ao 
Art. 6 da Resolução CEPE 117/2020 e às orientações do COES e CCAR, todas as atividades 
devem ser eminentemente remotas. Dessa forma, devem ser suspensas as assinaturas dos 
contratos que sejam presenciais e continuam-se assinando os remotos, desde que esteja no 
Plano de Trabalho. Para os contratos antigos, sugere que seja colocado um aditivo, 
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notificando a empresa, falando da importância, nesse momento, das atividades serem 
desenvolvidas de forma remota. 
 
Resultado: 25 votos favoráveis, 1 voto contrário e 6 abstenções. 

 
8. Lista de Oferta 1/2021; 

O Prof. Lenildo informou que com a mudança do sistema a Lista de Oferta 2020.1 foi 
espelhada para o período 2020.2 e os coordenadores fizeram os ajustes para 2021.1, junto à 
secretaria, com as mudanças enviadas pelas áreas. Comunicou que devemos encaminhar, via 
SEI, as informações para outros departamentos com relação às vagas e oferta para os cursos 
de Civil e Ambiental. A Profa. Yovanka comunicou que alguns departamentos não optaram 
pelo espelhamento da LO. O técnico Rovilson explicou que, para o ENC, a melhor forma 
seria optar pelo espelhamento e que essa foi a resposta enviada. Após várias observações, 
passou-se à votação.  
 
Resultado: 42 votos favoráveis, e 1 abstenção. 

 
9. Outros assuntos. 

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

 

 

Professora Cláudia Marcia C. Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 

 
 
 
 


