Carta de Intenção
Aos 16 dias do mês de maio de 2019 reuniu-se na sala 4125 do prédio Itamar Franco da Faculdade de
Engenharia da Universidade
intuito

Federal de Juiz de Fora/MG, os pesquisadores

de discutir a criação de uma rede internacional

Sustentabilidade
Os professores

na Engenharia Civil.

das seguintes instituições

Esta idéia foi levada no inicio do CONENGE aos pesquisadores
a mesma.

A partir da contribuição

da UMinho (Maria

dos presentes foram

algumas diretrizes:

e

Sugestão de nome para a rede;

.,

Objetivo:

tendo como principal objetivo

pesquisa e pesquisadores

Organização:
Ambiente

promover

a integração entre instituições,

das diversas áreas relacionadas

Ações iniciais: dinamização
eventos e o intercâmbio

e

de publicações

ao Ambiente

grupos de

Construído;

a partir dos editais das instituições,

a realização de

de pesquisadores;

a rede é aberta a participação

de pesquisadores

Construído tendo sido inicialmente

estruturada

envolvidos com a temática

pesquisadores

em sua área fisicamente

e

Foi definida a necessidade de instituir-se

e

Áreas de conhecimento:
construção,

e

próximas;
uma secretaria e um representante

foram inicialmente

gestão, estruturas

co

em cinco núcleos: UFjF, UFOP, UFMG,

UMinho e UPorto, que ficarão como ponto focal para a agregação de outras insitituições

detalhadas

a

de ensino: UFJF, UFV, UFRJ, UFOP, UFMG, UFVJM, UFF, UCP,

Paulo e Rui) que endossaram

estabelecidas

e

a idéia de criação da rede surgida na UFJF

Maria Aparecida e Maria Teresa) à época da preparação do VI CONENGE envolvendo

UPorto, UMinho.
Manuela,

com o

de Ensino, Pesquisa e Extensão em prol da

José Alberto e Maria Aparecida explicaram

(José Alberto,
participação

abaixo relacionados

e mobilidade,

geral;

definidas 5 áreas de atuação, a saber, materiais,
tendo o foco na sustentabilidade,

de maneira a cobrir as Área de Conhecimento

e que serão melhor

dos pesquisadores

e dos órgãos de

fomento;

í
i\\;'~

Colocado em discussão e votação, foi definido:
c

O nome da rede foi definido

01)

Que a secretaria ficará a cargo da UFJF e a representação

•

A realização do VII CONENGE em Juiz de Fora, em 2021;

••

A elaboração

sustentabilidade,
pesquisadores

como: BE IN - Built Environment

de um livro com título - Ambiente
a ser proposto
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Network;

a cargo da Prof. Maria Manuela;

Construído:

cidades resilientes
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e sua

à edital da UFJF. Baseado no edita I de 2019, as colaborações dos

;;"

~

deverão ter até 18 páginas) totalizando

final do livro, a serem encaminhas

International

"
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10 artigos e 180 páginas para a composição /~

até 15 de janeiro de 2020.
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Esta ata segue aprovada e assinada pelos presentes:

c
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Prof. Carolina Coelho Martuscelli,

/7

UFVJM
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Prof. Guilherme

Jorge Brigolini Silva, UFOP

Prof. Humberto

Varum, Uporto __
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Prof. José Alberto

Barroso Castafíon, UFJF -j1..,!4t\+t-r::-----------------

Prof. Macia Manuela de

Oliveira

Guedes de~'

e~da, UMinh4-úf,n (){fr.

Prof. Maria Aparecida Steinherz Hippert, UFJF

Prof. MaciaTe,m

Prof.

Gome'

Barbosa.
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Paulo Jorge Gome, Ribeleo,uminho.,k
~/
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Prof. Rui Ramos, Uminho
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Prof. Ricardo André Fiorotti Peixoto, UFOP

Prof. Robson Luiz Gaiofatto,
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Prof. Ugo Nogueira Castafíon,

UFVJM __
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Praf. White José dos Santos, UFMG __
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