
   
 

   
 

Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Ata da 644ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 10/06/22, às 14h30min, realizada 
no Auditório do ENC. 
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1. Informes; 
• Informes da Chefia 

o A professora Cláudia Gurjão deu as boas-vindas e agradeceu os votos e apoio 
que recebeu na votação para a Direção da FT; 

o Também pediu a inclusão de um ponto de pauta (aprovação do número de 
vagas para PECG). Resultado: aprovado por unanimidade; 

o Informou ainda que a professora Fabiana Arruda foi indicada como Diretora 
do CEFTRU por unanimidade no Conselho da FT; 

• Informes dos Conselhos  
o CCG: O professor Eleudo Esteves deu mais detalhes sobre a votação do nome 

da professora Fabiana Arruda como Diretora do CEFTRU no Conselho da FT. 
Informou que participou também da elaboração do novo regimento do 
CEFTRU e que a primeira indicação foi feita pelo Conselho da FT, mas que as 
próximas serão feitas pelo próprio CEFTRU e o Conselho irá apenas 
referendar o nome;  

o Informou que o prof. Edson (novo diretor da FT) apresentou alguns pontos do 
Plano de Trabalho e está fazendo reuniões com todos os segmentos com intuito 
de fazer um diagnóstico e decidir o que será viável realizar;  

o Sobre o retorno à presencialidade, o professor Eleudo comunicou que o 
representante dos alunos na CCG falou que, durante as aulas, os próprios 
alunos estão se organizando com relação a alunos com e sem máscara - alunos 
sem máscara ficam mais perto da janela e com máscara na outra metade da 
sala. Continua a recomendação de portas abertas, mas devido ao barulho 



   
 

   
 

algumas vezes fica inviável. Por causa disso, a direção da FT está planejando 
uma campanha sobre poluição sonora;  

o Informou, ainda, sobre a campanha para uma melhor gestão do lixo na FT, 
como projeto de nova direção; 

o A professora Cláudia Gurjão complementou informando que convidou o novo 
Diretor para conhecer o SG-12 e o Bloco F e os problemas que estamos 
enfrentando, tais como a retirada da subestação do SG-12; 

o A professora Yovanka Ginoris esclareceu que o Diretor da FT quer 
desenvolver um plano estratégico com relação à Graduação que incluirá vários 
aspectos como compras de materiais e equipamentos básicos para as aulas e 
demais atividades, divulgação das ações realizadas dentro da FT, melhoria dos 
indicadores do ENADE, entre outros. Informou que haverá reuniões tendo em 
vista esse plano estratégico; 

o CCPG:  Não houve reunião; 
o Extensão: o professor Fábio Zanchetta comentou sobre a inserção curricular e 

o foco na estratégia de divulgação da Semana Universitária. Informou que 
houve prorrogação de uma semana para a inscrição de ações; informou que 
também participou de uma reunião com o novo Diretor onde foram 
apresentadas várias ideias, como por exemplo incluir empresas juniores como 
atividade de extensão, vinculando os projetos a um professor; há também uma 
discussão na UnB sobre diminuir a carga horária de módulo livre e aumentar 
das optativas; esclareceu também que as ações para a Semana Universitária 
devem ser registradas no SIGAA. 

• Informes Gerais 
o O professor Rafael Cerqueira informou que está sendo criado um mestrado 

acadêmico na área de Geotecnia em parceria com a Universidade Federal de 
Roraima (UFRR) e que já foi aprovado no Colegiado do Programa de Pós- 
Graduação em Geotecnia – PPGG/UnB; 

o A professora Fabiana Arruda pediu para os professores lembrarem os alunos 
que os formulários de Projeto Final já estão disponíveis no site do ENC e 
esclareceu que as atas de PF devem chegar para o coordenador já assinadas; 

o O professor Eleudo informou que o formulário para inscrição de monitoria 
também está no site do ENC;  

o O professor Leonardo Inojosa informou que a primeira ação do convênio com 
a Universidade de Kielce foi a visita de dois professores de lá durante 3 dias 
aqui na UnB. Os professores Leonardo Inojosa, Félix Junior e Eleudo Esteves 
os receberam, visitaram laboratórios e conversaram sobre a possibilidade de 
um intercâmbio entre alunos da FT e de lá; 

o O professor Lenildo Santos esclareceu que há um problema nas matrículas em 
Cálculo 1 e que haverá um grande número de alunos em um semestre e poucos 
em outro; sobre a questão do número de alunos em Geotecnia 2 e Geotecnia 3, 
questionamento levantado pelo professor Manoel, o professor Lenildo sugeriu 
investigar o que está acontecendo e informou que não há no SIGAA a previsão 
de alunos como havia no SIGRA, mas há relatórios que podem auxiliar na 
melhora da Lista de Oferta.  Fez uma explicação sobre o panorama do 
problema com a oferta de vagas, sugeriu ofertar menos vagas e aumentar 
durante o ajuste; ressaltou que não há mais a possibilidade de retirar a 
disciplina, apenas trancar;  

o O professor Manoel Porfírio falou sobre a questão do número de alunos na 
turma de Geotecnia 2 que é para Engenharia Ambiental e que só tem 11 alunos 
neste semestre, e que por isso pediu para que a turma não seja exclusiva para 



   
 

   
 

Engenharia Ambiental; pediu para que o Departamento investigue porque isso 
tem acontecido. Enfatizou também sobre a questão dos horários em que as 
disciplinas são ofertadas e sugeriu maior flexibilidade oferecendo horários no 
final do dia ou início da noite; por fim, agradeceu a preocupação do professor 
Lenildo sobre o assunto;  

o O professor Gilberto Gomes perguntou se o Departamento já está tomando 
alguma providência sobre o barulho do ar condicionado do rack do SG-12 e a 
professora Cláudia Gurjão explicou que está em contato com o servidor 
Marcos da FT pra resolver o problema, visto que o rack é de responsabilidade 
da FT; 

o O professor Ennio Palmeira informou que a Direção da FT formou um comitê 
de assessoramento com a finalidade de melhorar as notas dos cursos de pós-
graduação e que foi convidado a participar; 

o A aluna Georgia informou que está ciente do barulho que às vezes ocorre no 
CA e que a presidência do CA está conversando com os alunos para resolver a 
questão. Pede desculpas em nome do CAENC e solicita a retificação do nome 
dela na Ata como representante do CAENC e não do CAENA. 

 
 

2. Aprovação da ata da 643ª reunião ordinária (23106.118128/2020-06); 
 

Resultado: Aprovada por 23 votos favoráveis e 6 abstenções. 
 

3. Aprovação de afastamento, ad referendum, da professora Conceição Albuquerque, a fim de 
participar da XIth Scientific Assembly of the International Association of Hydrological 
Sciences (IAHS 2022) na Université Montpellier em Montpellier/França, de 26/05 a 04/06/22 
(SEI 23106.048463/2022-93);  

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 

 
4. Aprovação de afastamento, ad referendum, do professor Alexandre Soares, a fim de participar 

da 5th Internacional Conference EWaS (Efficient Water Systems) na University of Naples 
Federico II em Nápoles/Itália, de 08 a 18/07/22 (SEI 23106.052583/2022-95);  

 
Resultado: Aprovado por unanimidade. 
 

5. Aprovação de Licença Capacitação a distância, ad referendum, do professor Pastor Taco, para 
realizar curso de especialização em segurança viária e ações de desenvolvimento e pesquisa 
junto ao grupo de Pesquisa em Transporte, Mobilidade e Território (PIT) na Universidade 
Nacional de Colômbia, sede Bogotá (SEI 23106.055642/2022-87); 
 
Resultado: Aprovada por unanimidade. 

 
6. Homologação do comprovante de ação de capacitação do professor Antônio Miranda na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de 01/01 a 04/04/22 (SEI 
23106.103390/2021-29); 
 
Resultado: Aprovada por 28 votos favoráveis e 1 abstenção. 

 

Outros: 



   
 

   
 

Oferta de Vagas PECG: 2 vagas para civil e 2 para ambiental; 

 

Resultado: Aprovada por unanimidade. 

 
 

Professora Cláudia Márcia Coutinho Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 
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