
   
 

   
 

Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Ata da 645ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, realizada em 08/07/22, às 14h30min, realizada 
no Auditório do ENC. 
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1. Informes; 
• Informes da Chefia 

o A professora Cláudia Gurjão informou que foi criado um ato de designação da 
Comissão de Extensão do ENC e que foi formado por representantes de cada 
área para análise e implantação dos créditos obrigatórios de extensão, segundo 
Resolução CEPE_0118/2020; 

• Informes dos Conselhos  
o O professor Fábio Zanchetta explicou várias ações que estão sendo realizadas 

e regras que estão sendo criadas para aumentar a participação nas atividades 
de extensão e tirou dúvidas de alguns professores. Após ampla discussão o 
professor Manoel Porfírio externou dúvidas sobre qual é o objetivo da extensão 
para auxiliar na definição de quais atividades serão consideradas 
extensionistas, e o professor Fábio Zanchetta explicou que era cidadania, 
realizando a interação entre a Universidade, com atuação do aluno sendo 
protagonista da ação, e a comunidade. Para auxiliar as discussões a professora 
Ariuska leu a definição de extensão de acordo com o Plano Nacional de 
Extensão Universitária, que diz que a extensão é um processo educativo, 
cultural e científico que articula ensino e pesquisa de forma indissociável e que 
viabiliza a transformação entre universidade e sociedade; 

• Informes Gerais 
o O professor Lenildo sugeriu que os alunos deixem o estágio mais para o final 

do curso porque faz parte da formação; 
o A professora Cristina acha que durante o período remoto houve uma distorção 

das disponibilidades de horário de estudo e de estágio, e crê ser preciso haver 



   
 

   
 

uma conversa com os CAs sobre isso; é necessário orientar os alunos sobre a 
possibilidade de conciliação ou não do estágio com as atividades acadêmicas; 

o O professor Manoel informou que em 2021 chegou a ele a demanda de uns 
funcionários da Vale de São Luiz por um mestrado profissional com temas 
bem específicos; A chamada da CAPES abriu e foi criada uma comissão com 
alguns professores do nosso Departamento, e a comissão planejou um 
mestrado profissional de Infraestrutura e Mineração, equivalente ao programa 
Engenharias 1;  

o O professor Manoel também realizou um pedido aos CAs sobre algumas 
questões básicas de civilidade como não fumar dentro da UnB (lembrou que é 
proibido por lei fumar na UnB), chegar no horário às aulas, etc. 

 
 

2. Aprovação da ata da 644ª reunião ordinária (23106.118128/2020-06); 
 

Resultado: Aprovada por 20 votos favoráveis e 3 abstenções. 
 

3. Solicitação de afastamento, ad referendum, do professor João Henrique da Silva Rêgo, a fim 
de realizar pós-doutorado no Instituto de Ciências da Construção Eduardo Torroja 
(IETcc)/Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) em Madri, Espanha, de 
15/10/22 a 15/04/2023 (SEI 23106.076139/2022-65)  

 
Resultado: Aprovada por 20 favoráveis e 1 abstenção. 

 
4. Projeto P&D encaminhado ad referendum intitulado “Análises Hidromecânicas Aplicado às 

Pilhas com Rejeito”, professor Manoel Porfírio (23106.076009/2022-22); 
 

Resultado: Aprovada por 20 favoráveis e 1 abstenção. (votação dos itens 3 e 4 em bloco); 
 

5. Análise da Minuta de Resolução que institui regras e critérios para execução do orçamento 
anual da Faculdade de Tecnologia e prestação de constas orçamentária, financeira e finalística 
por parte do Diretor da FT. 
 
Houve ampla discussão de cada item da minuta. Ao final, ficou decidido que os representantes 
do ENC solicitarão a retirada deste ponto da pauta da reunião do Conselho da FT e foi sugerido 
que um documento mais completo deve ser elaborado pela Direção da Faculdade de 
Tecnologia. 
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Presidente do Colegiado do ENC 
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