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Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
 
Ata da 640ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 12/11/2021, às 14h30min, 
realizada remotamente via Microsoft Teams. 
 
MEMBROS PRESENTES 
Adelayda P. Fonseca 
Alexandre Kepler Soares 
André Luis Brasil Cavalcante 
Antonio Carlos Miranda 
Ariuska Karla B. Amorim 
Arthur Tavares Schleicher 
Artur Antonio de Almeida Portela 
Cláudia Marcia C. Gurjão 
Cláudio Henrique de A. F. Pereira 
Conceição de Maria A. Alves 
Cristina Celia Brandão 
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 
Gregório L. S. Araújo 
Guilherme S. de Melo 
Guilherme Santana Alencar 
Gustavo Tondolo (CAENC) 
João Henrique da Silva Rêgo 
José Camapum de Carvalho 
 
 
NÃO MEMBROS PRESENTES 
Davi Martins de Aragão 
Mariana Brandão 
Georgia Brunelli Bofill 
 
 

 
 
José Matsuo Shimoishi 
Juan Félix Rodriguez Rebolledo 
Leandro Lima Rasmussen 
Lenildo Santos da Silva 
Leonardo da S. P. Inojosa 
Lineu José Pedroso 
Manoel Porfírio Cordão Neto 
Maria Clara F. Maia (CAENA) 
Michele Dal Toe Casagrande 
Michelle Andrade 
Nestor Aldo Campana 
Newton Moreira de Souza 
Pastor Willy G. Taco 
Rafael Cerqueira Silva 
Ramon Saleno Yure R. C. Silva 
Raquel Moraes Soares 
Raul Dario D. Farfan 
Renato Pinto da Cunha 
Ricardo Tezini Minoti 
Rodrigo de Melo Lameiras 
Sérgio Koide 
Valdirene Maria Silva Capuzzo 
Wagner Santos de Almeida 
William Taylor M. Silva 
Yovanka P. Ginoris 
 
 

    

1. Informes; 
• Informes da Chefia;  

o A profa. Cláudia Gurjão informou sobre o retorno presencial, que qualquer disciplina 
que cumpra as exigências da comissão pode ser ofertada e que não é possível cobrar 
vacinação para locais finalísticos. 

o Informou ainda que foi aprovada minuta na CCD sobre estágios e Projeto Final para 
pontuação para progressão. No caso do estágio, só vale quando o professor acompanha 
o estudante no estágio, como por exemplo em medicina. Já para Projeto Final, não 
vale como disciplina, então não pontua. 

o Por fim, solicitou que os professores preencham o formulário de avaliação sobre o 
retorno presencial enviado pela Reitoria. 

• Informes dos Conselhos;  
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o O prof. Cláudio Pereira informou que a FT disponibilizará o auditório, e outros 
espaços para alunos que farão disciplinas de forma remota logo após disciplinas 
presenciais. No caso do Espaço de Convivência dos alunos, será necessário realizar 
algumas adequações antes de ser liberado. A fiscalização dos alunos não será feita pela 
FT, apenas a orientação sobre o uso dos espaços de convívio, espaços de alimentação, 
etc. Com relação à volta presencial, o Departamento tem autonomia para propor as 
disciplinas que serão ofertadas presencialmente. Esclareceu, também, que nem Projeto 
Final e nem orientações contarão como carga horária de sala de aula para fins de 
progressão. Informou também que a profa. Cláudia Gurjão solicitou que houvesse um 
fluxo para solicitações de projetos, para que os procedimentos sejam mais claros. 

o O prof. Eleudo Esteves falou da necessidade dos NDE’s se reunirem com mais 
frequência, pois alguns pontos estão passando sem o NDE dar anuência. É importante 
não confundir o que é competência do NDE com as competências do colegiado. 

o A profa. Yovanka Ginoris complementa que houve a aprovação de uma resolução 
sobre apresentação de trabalho de curso na FT. A resolução estabelece as 
características das apresentações e deixa em aberto a possibilidade de apresentação 
assíncrona. Os Departamentos têm autonomia para decidir se aceitam ou não essa 
forma de apresentação. 

o O prof. Eleudo Esteves informou que não é mais necessário enviar as bancas para 
homologação na CCG. As bancas podem ser homologadas pelo próprio colegiado do 
Departamento. 

o A profa. Cláudia Gurjão esclarece que os alunos haviam questionado sobre a 
possibilidade da realização de formatura presencial em espaços abertos na UnB, mas 
a resposta foi que no momento não podem ser feitas formaturas presenciais na UnB. 

o O prof. Fábio Zanchetta informou que na última reunião da Câmara de Extensão foram 
relatados os resultados da Semana Universitária. Para o ano que vem, a meta é de 100 
ações. Quanto à inserção curricular, haverá evento de divulgação oficial no dia 23/11. 
No dia 30/11 será discutido o conteúdo que estará no guia. 
 

• Informes Gerais; 
o Sem informes 

  
2. Aprovação da Ata da 639ª reunião ordinária (23106.028394/2021-11); 

  
Resultado: Aprovado com  41 favoráveis e 3 abstenções.  
 

3. Homologação do resultado e abertura de novo concurso para a área de Transportes;  
Não houve candidatos aprovados. Assim que houver a finalização formal do processo atual, 
será reaberto novo concurso. 

  
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
  

4. Apreciação do pedido de licença do prof. Rodrigo de Melo Lameiras para realização de pós-
doutorado no exterior (SEI 23106.1116972021-01); 

  
Resultado:  Aprovado por unanimidade. 

  
5. Apreciação do pedido de licença do prof. João Henrique Rego para realização de pós-

doutorado no exterior (SEI 23106.114689/2021-17).  
  

Resultado: Aprovado por unanimidade. 
  

6. Aprovação da Licença Capacitação do prof. Antônio Carlos de Oliveira Miranda (SEI 
23106.103390/2021-29); 
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  Resultado: Aprovado por unanimidade. 
  

7. Homologação do comprovante da realização da Licença Capacitação do prof. André Luiz 
Aquere (SEI 23106.035137/2021-35); 

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

8. Apreciação de Colaboração Esporádica do prof. Francisco Evangelista (SEI 
23106.119344/2021-41); 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

9. Homologação de Projetos Finais; 
 
Resultado: Todas as bancas foram aprovadas por unanimidade. 

 
10. Adequações na Lista de Oferta de 2021/2;  

O prof. Cláudio Pereira, da área de Sistemas Construtivos e Materiais, informou que não haverá 
oferta de disciplinas presenciais, mas que dois professores realizarão avaliações presenciais e 
algumas visitas técnicas.  
O prof. Marcos Honorato, da área de Estruturas, fez duas sugestões. Que fosse discutida a 
possibilidade de avaliações presenciais e que se defina um percentual de disciplinas 
obrigatórias que podem retornar, e que a LO fosse organizada agrupando horários fixos de 
disciplinas remotas e presenciais separadas. 
O prof. Fábio Zanchetta, da área de Transportes, informa que a maioria dos professores ainda 
vai permanecer de forma remota.  
O prof. Leandro Rasmussen, da área de Geotecnia, informa que de 24 turmas, 5 turmas podem 
ocorrer de forma presencial. Os professores foram unânimes na vontade de realizar as provas 
de maneira presencial, mesmo que a disciplina seja ofertada de forma remota. 
O prof. Félix, da área de Representação Gráfica, informa que continuarão com as disciplinas 
de forma remota, mas com possibilidade de atividades avaliativas presenciais.  
A profa. Cristina Brandão, da área de Recursos Hídricos, informa que as disciplinas 
experimentais serão realizadas presencialmente. Também tem a mesma dúvida do prof. Marcos 
Honorato quanto ao horário das aulas presenciais e remotas que ocorrem em seguida uma da 
outra. Sugeriu melhorar os espaços abertos da FT e fazer divulgação antes da matrícula sobre 
quais disciplinas serão ofertadas de forma presencial. Sobre as avaliações presenciais, as datas 
serão enviadas para a chefia para que possa ser planejada a questão dos locais. Com relação a 
alunos formandos, tem que se discutir a questão do acesso aos laboratórios, para aqueles que 
farão pesquisas em laboratório, para que possam realizar o PF 2. 
O prof. Eleudo Esteves fez uma apresentação sobre o Plano de Retomada da FT, com 
classificação dos ambientes, adequações necessárias, identificação de necessidades de 
compras, sinalizações etc.  
A profa. Cristina complementou informando que as turmas de laboratório serão subdivididas, 
de forma que em uma semana metade da turma fará aula presencial e a outra metade fará 
discussões de forma remota, e na outra semana o contrário, para respeitar o distanciamento 
social. 
O estudante Gustavo Tondolo levantou a questão do problema da realização das avaliações 
presenciais e aulas experimentais para alunos que não estão morando em Brasília. No caso das 
aulas experimentais, uma sugestão é que haja quebra de co-requisitos para que eles possam 
cursar as disciplinas teóricas neste semestre e as práticas no próximo. Também sugeriu que os 
planos de disciplina sejam aprovados no colegiado, para evitar que os professores mudem as 
formas de avaliação durante o semestre. 
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A profa. Cláudia Gurjão respondeu que essa aprovação de planos de disciplina no colegiado 
engessa a negociação entre os professores e os alunos, pois às vezes os próprios alunos querem 
adiar ou antecipar alguma data e isso ficaria inviável. 
A estudante Georgia Brunelli Bofill questionou sobre quais serão os protocolos no caso de 
sintomas de COVID, ou confirmações de COVID. As aulas presenciais serão suspensas por 
um período para todos ou só para aquele aluno?  
A aluna Maria Clara reforçou a necessidade de divulgação de quais disciplinas serão 
presenciais, quais serão híbridas e quais farão as atividades de avaliação presencialmente para 
que os alunos possam se organizar. 
O prof. André Aquere demonstra preocupação com relação à Resolução do CEPE que permite 
a oferta de disciplinas presenciais. Demonstra preocupação também com relação às pessoas 
que não se vacinaram e se recusam a se vacinar e também com relação ao uso de máscaras. 
Também citou o problema da oferta de disciplinas remotas e presenciais seguidas, pois alguns 
alunos não possuem notebook. Por fim, discordou da ideia de aprovar os planos de disciplinas 
no colegiado, pois é uma amarra não efetiva e não necessária, já que o plano que é entregue no 
começo do semestre não pode ser mudado a não ser com concordância entre todos os alunos e 
o professor. 
O prof. Renato Cunha também expôs a discordância da volta de algumas disciplinas de forma 
remota e outras presenciais. Mas, para facilitar para alguns estudantes, questiona se pode dar 
aula de forma híbrida, estando presencialmente para aqueles que tem interesse, mas sendo 
transmitida online, para aqueles que não puderem estar presentes. Questionou também se os 
professores que optarem pelas aulas presenciais serão obrigados a ficar na mesma sala que 
pessoas que não se vacinarem e não quiserem se vacinar e sem máscara. 
A profa. Cristina Brandão solicita a discussão imediata sobre a quebra de co-requisitos, que é 
uma questão urgente. Ressaltou a importância das aulas experimentais presenciais para a 
melhor compreensão da parte teórica e para a motivação dos estudantes. 
A profa. Yovanka Ginoris lembra que o Departamento fez o compromisso de reservar vagas 
para estudantes indígenas, e que é importante considerar que estes estudantes não poderão fazer 
avaliações presenciais e que alguns precisarão da quebra de co-requisitos. 
A aluna Georgia Brunelli Bofill relata preocupação com os alunos que não possuem notebook 
ou outra forma de tecnologia portátil para assistir as aulas remotas que acontecerão logo após 
aulas práticas. Pergunta o que será feito para garantir que estes alunos não sejam prejudicados 
e se essas aulas serão gravadas ou terão outra opção para o aluno poder assistir. Também 
questiona se os professores que estão ofertando as disciplinas de forma presencial podem 
realizar também, ao mesmo tempo, a transmissão da aula para os alunos que não puderem ou 
não quiserem regressar para as aulas presenciais. 
A profa. Cláudia Gurjão esclarece que os computadores dos laboratórios do ULEG estarão 
disponíveis para os alunos que precisarem. 
O prof. Wagner Santos ressalta o problema de se ter uma forma híbrida de ensino, cobrando 
avaliações presenciais, para os alunos que não moram em Brasília, como é o caso dos alunos 
indígenas, entre outros. Relata que participa de comissões na FT que julgam recursos de alunos 
e que por vezes uma exceção é feita para um aluno com relação à forma de entrega de um 
trabalho ou à forma de avaliação, e abre precedentes para que outros alunos se sintam 
prejudicados por não terem tido essa mesma opção e entrem com recurso com relação a isso. 
 
Resultado da votação das adequações da lista de oferta: Aprovado por unanimidade. 
 
Votação sobre a suspensão de co-requisitos em algumas disciplinas do Departamento para o 
próximo semestre, analisados pelas áreas e encaminhados pelo coordenador do curso. 
 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
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11. Outros assuntos 
O prof. Sérgio Koide assumirá a chefia do Departamento de 16 a 20 de novembro, durante o 

afastamento da profa. Cláudia Gurjão e do prof. Eleudo Esteves. 
  
 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Ana Sophia B. Vieira (           ), 
lavrei a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do Colegiado. 

  

  

Professora Cláudia Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 

 


