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Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
 
Ata da 636ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 14/05/2021, às 14h30min, 
realizada remotamente via Microsoft Teams. 
 
MEMBROS PRESENTES 
Adelaida Pallavicini Fonseca  
Alexandre Kepler Soares 
André Luis Brasil Cavalcante 
André Luiz Aquere de C. e Souza 
Antonio Carlos Miranda 
Ariuska Carla Amorim 
Arthur Tavares Schleicher 
Carlos Henrique R. Lima 
Cláudia Marcia C. Gurjão 
Cláudio Henrique de A. F. Pereira 
Conceição de Maria A. Alves 
Cristina Celia Brandão 
Dirceu Silveira Reis Júnior 
Eleudo Esteves de A. S. Júnior 
Elton Bauer 
Ennio Marques Palmeira 
Evangelos Dimitrios Christakou 
Fabiana Serra de Arruda 
Fábio Zanchetta 
Félix Alves da Silva Junior 
Francisco Evangelista Junior 
Francisco Javier Contreras Pineda 
Graciela N. Doz Carvalho 
Gregório L. S. Araújo 
Guilherme S. de Melo 
Jessica Siqueira de Souza 
 
 
NÃO MEMBROS PRESENTES 
 
Luiz Felipe Brito (CAENA) 
Gildevan Palácio  
 
 

 
 
João Henrique da Silva Rêgo 
José Camapum de Carvalho 
Juan Felix Rebolledo 
José Matsuo Shimoishi 
Lenildo Santos da Silva 
Leonardo da S. P. Inojosa 
Lineu José Pedroso 
Manoel Porfírio Cordão Neto 
Marcos Honorato de Oliveira 
Maria Clara F. Maia (CAENA) 
Marina Julio Mendes (CAENC) 
Michele Casagrande 
Michelle Andrade 
Nestor Aldo Campana 
Newton Moreira de Souza 
Pastor Willy G. Taco 
Rafael Cerqueira Silva 
Raquel Moraes Soares 
Ricardo Tezini Minoti 
Rodrigo de Melo Lameiras 
Sérgio Koide 
Valdirene Maria Silva Capuzzo 
Wagner Santos de Almeida 
Wiliam Taylor Matias Silva 
Yovanka P. Ginoris 
 
 

 

1. Informes; 
 Informes da Chefia; 

o Profa. Cláudia Gurjão deu início à reunião ordinária dando alguns avisos sobre a 
importância da votação no colegiado, os alunos têm direito à fala, mas só quem 
vota são seus representantes, presidentes do CAENC e CAENA. Na sequência 
falou sobre os processos atribuídos aos professores no SEI e na importância de 
todos acompanharem seus processos. 

o Informou sobre a dedetização e acompanhamento de todos os ambientes do ENC 
na FT, incluindo o Bloco A (antigo espaço da Eng. Florestal) e lembrou a todos 
sobre as marcações de férias de acordo com o calendário da UnB. 
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o A Profa. Cláudia informou e deixou registrado que o Engenheiro Luan Ozelin, ex-
aluno do ENC, foi homenageado como aluno mais jovem com bolsa da CAPES a 
terminar o doutorado, parabenizou também o Prof. André Brasil, que foi seu 
orientador.  

o A Profa. Cláudia comunicou também que a Profa. Ariuska foi reconduzida como 
representante da FT na CAC. 

 
 

 Informes dos Conselhos; 
o Em relação aos conselhos da FT, o Prof. Manoel informou que o diretor fez um 

informe sobre o orçamento que será o mesmo valor do semestre passado. 
Informou sobre a iniciativa FT Cursos, que será implementada com intuito de 
oferecer cursos para a sociedade via FT. Informou também que o Regimento 
Interno da FT foi aprovado no CONSUNI/UnB em reunião realizada em 
07/05/2021 e salientou sobre a importância da necessidade de análise dos 
regimentos internos dos nossos cursos. 

o O Prof. Eleudo informou sobre o trabalho da comissão que está elaborando o 
Plano de Contingência para Retomada das Atividades Presenciais da Faculdade 
de Tecnologia. 

o Profa. Claudia explicou sobre os processos de estágio probatório e da 
necessidade de aprovação de todas as fases no Conselho da Faculdade. 

o Referente à CCG, a Profa. Yovanka relatou sobre uma reunião realizada com a 
Decana de Extensão na CCG sobre créditos de atividades de extensão e que foi 
formada uma comissão para análise e implementação em cada curso da UnB, 
cuja data foi prorrogada para agosto de 2022 e, com isso, cada curso poderá 
analisar seus projetos pedagógicos para adequação dos 10% de créditos de 
extensão exigidos pelo MEC. O Prof. Lenildo falou sobre os Projetos Finais e 
que a CCG está fazendo uma resolução para que as homologações das bancas 
sejam feitas pelos departamentos e será apenas referendada pela CCG, como 
complementou o Prof. Eleudo. 

 
o Informes da Câmara de Pós-graduação – CCPG, sem informes. 

 
o  Informes da Câmara de Extensão. O Prof. Fábio informou que não teve reunião 

e falou sobre a criação de comissão para implementação dos créditos de 
atividades de extensão, já comentado pela Profa. Yovanka. Sobre a Semana 
Universitária, informou que as inscrições das atividades foram prorrogadas para 
dia 28/05. 

 
 Informes Gerais; 

o Como informes gerais, o Prof. Manoel lembrou sobre a mudança de sistema 
Sigepe para SouGov.br e que cada professor precisa fazer seu cadastro. 

o A Profa. Cristina informou a aprovação de um projeto sobre Proteção de 
Ecossistemas e Saúde Humana com participação do PTARH-UnB. Trata-se de 
um projeto Binacional entre a Noruega e o Brasil com participação da UnB e 
UFRJ. Esse projeto, na UnB, consolida a parceria entre PTARH e o Instituto de 
Química. Ressaltou que com esse projeto abrem-se outras portas entre a UnB e 
Noruega. A Profa. Yovanka complementou e esclareceu que o projeto tem 
duração prevista de cinco anos e contará com recursos para pagamento de bolsas 
de mestrado e doutorado, cursos de verão, workshops tanto remotos quanto 
presenciais, como também participação em congressos internacionais da área.   

o O Prof. André Aquere apresentou uma preocupação sobre dois ex-alunos do 
PECC/UnB que foram aprovados em segundo e terceiro lugar para doutorado na 
Universidade do Minho/Portugal. O problema é que eles precisam da 
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revalidação dos diplomas de mestre em Portugal e, para isso, necessitam de um 
documento que comprove a nota final do aluno, ou seja, seu IRA e a UnB não 
disponibiliza essa informação. Em seguida o Prof. André apresentou detalhes 
sobre esse assunto e questionou se alguém sabe de algum caso semelhante e 
como resolvê-lo. O Prof. Guilherme sugeriu que o assunto fosse levado ao 
Diretor da FT. A Profa. Yovanka lembrou sobre a migração do SIGRA para o 
SIGAA na pós-graduação e da possibilidade desse tipo de informação no novo 
sistema. O Prof. Claudio citou um caso parecido e comentou que ele fez uma 
declaração como chefe do departamento que foi aceita numa universidade nos 
Estados Unidos. Por fim, os professores Manoel, Evangelista, Miranda e 
Conceição se manifestaram sobre situações semelhantes e como foram 
resolvidas. 

o A discente Maria Clara, presidente do CAENA, informou sobre o 
acompanhamento dos tutores e ressaltou que no total foram 27 alunos tutorados. 
Os coordenadores receberão a lista com os nomes dos tutores para atribuição dos 
créditos. Informou que as aulas gravadas têm ajudado bastante os alunos e que 
elogiaram sobre intervalos nas aulas. Por fim, os alunos reclamaram sobre 
feedback tardio para as notas das avaliações e que continuam preocupados com a 
suspensão nas assinaturas dos contratos de estágio e o impacto disso na vida 
deles.   

o A discente Marina, presidente do CAENC, comunicou também a preocupação 
dos alunos em relação ao atraso nos feedbacks das avaliações e a questão sobre a 
suspensão das assinaturas dos contratos de estágio presenciais. Por fim, 
agradeceu aos professores que se adaptaram bem ao ensino remoto emergencial. 

o Prof. Felix explicou que a questão da suspensão das assinaturas de estágios 
presenciais está sendo avaliada constantemente e que está buscando uma 
retomada adequada e segura para todos. Profa. Conceição ressaltou que a 
adaptação dos contratos de estágio para as atividades remotas está sendo bem 
recebida pelos alunos, segundo o que ela tem conhecimento, apesar dos relatos 
mencionados pelas representantes dos CAs. 

 
2. Aprovação da Ata da 635ª reunião ordinária (23106.028394/2021-11 - 6660093); 

 
As discentes Maria Clara (CAENA) e Marina (CAENC) e o discente Luiz Felipe 
informaram que leram a Ata e observaram que alguns pontos não foram contemplados. De 
forma geral, ressaltaram que algumas falas e comentários não foram adicionadas à ata. Após 
a manifestação dos (as) professores (as) Graciela, Cristina, Guilherme, André Aquere, 
Valdirene, Newton, Sérgio Koide e José Camapum ficou resolvido que a gravação da 
reunião seria encaminhada para as alunas pelo Prof. Eleudo para que elas assistam 
novamente e façam a revisão das falas, encaminhando as sugestões de mudança e correções 
necessárias. A gravação foi encaminhada e a Maria Clara encaminhou a seguinte mudança.  
 
Substituir o trecho: 
“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.” 
 
Por: 
“A aluna Maria Clara informou que não trouxe uma posição enquanto CAENA, porque não 
haviam sido informados de tal ponto de pauta nem de que haveria uma deliberação a 
respeito e que, portanto, não houve tempo para discussão aprofundada entre os estudantes do 
curso, como o tema requer. Além disso, reforça a importância dos estágios e as demandas 
que os estudantes têm apresentado quanto a isso. Diz também que a questão é delicada e 
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demanda um debate aprofundado. Finaliza falando que é importante pensar em como lidar 
com os impactos de qualquer proposta a ser discutida.” 
E acrescentar a solicitação de esclarecimento quanto ao encaminhamento no momento da 
votação. 

 
Resultado: 44 votos favoráveis e 4 abstenções. 
 
A professora Valdirene justificou sua abstenção, porque não participou da reunião, por estar 
de atestado médico.  

 
3. Escolha dos representantes dos professores no Conselho da Faculdade de Tecnologia. 

 
O Prof. Manoel se manifestou sobre sua participação como representante no Conselho da 
Faculdade nos últimos dois anos e incentivou os professores mais jovens a participar. A 
Profa. Cristina seguiu na mesma linha e reforçou o incentivo aos professores das áreas de 
transportes e representação gráfica. Finalizando, o Prof. Bauer agradeceu a oportunidade de 
ter participado como suplente do Prof. Manoel. 
Os Professores Leonardo Inojosa (Titular), e Cláudio Henrique (Suplente) foram indicados 
como representantes dos professores no Conselho da Faculdade e partiu-se para votação. 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 
A Profa. Claudia agradeceu aos professores Manoel e Bauer pelo apoio e participação no 
Conselho da Faculdade. 
 

4. Homologação das Bancas de PF1 e PF2 - período 2020.2.�
 
Após algumas dúvidas sobre pedidos de trancamento, criação e conclusão dos processos no 
SEI, trâmites gerais e liberação de assinaturas externas para membros das bancas, os 
professores Leonardo Inojosa e Arthur fizeram os devidos esclarecimentos. O Prof. Arthur 
comunicou sobre a importância da homologação das bancas no colegiado do ENC e 
posterior encaminhamento à CCG para ser referendado. O Prof. Leonardo Inojosa 
apresentou os formulários preenchidos e o quantitativo das bancas avaliadoras, tanto da 
Engenharia Civil quanto da Engenharia Ambiental para PF1 e PF2, que serão encaminhados 
à CCG. Finalizando, a Profa. Cristina e o Prof. Wagner sugeriram retomarmos a discussão 
sobre a questão das orientações por professores externos ao departamento, no momento 
oportuno. 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

5. 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 Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 

 
 
 
 


