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Aos seis dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta
minutos, na sala Caryocar Brasiliense, 2º piso do bloco A da Escola de Engenharia
Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás, reuniu-se, em
sessão ordinária, o Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de
Computação, sob a presidência do diretor, Professor Lourenço Matias. Além do
Presidente estiveram presentes na reunião os seguintes membros do Conselho, em
ordem de assinatura da lista de presença com direito a voz e voto: Diogo Appel
Colvero, Daniel Fernandes da Cunha, Fernando Ferreira de Melo, Lina Paola Garcés
Negrete, Viviane Cipriano Mota Sousa, Dulcilene Pereira Oliveira Garcia, Leonardo de
Queiroz Moreira, Geyverson Teixeira de Paula, Gelson Antonio Andrea Brigatto, Enes
Goncalves Marra, Gustavo Dias de Oliveira e Sigeo Kitatani Júnior. Estiveram
presentes os servidores em ordem de assinatura da lista de presença com direito a
voz Alisson Assis Cardoso e Reinaldo Gonçalves Nogueira. 1. Informes da Direção; 2.
Apreciação da ata da reunião do CD do dia 01/04/2022 (Lourenço); 3. Apreciação
de certidões ad referendum: 3.1) Aprovação do projeto de pesquisa "Otimização de
sistemas de ventilação e ar-condicionado (VAC) para minimizar o consumo de energia
elétrica e maximizar a qualidade do ar", coordenado pelo Prof. Dr. Felipe Pamplona
Mariano; 3.2) Aprovação da criação do Curso de Especialização em Engenharia
Econômica e Financeira nos Negócios, a ser coordenada pelo Prof. Dr. Thyago
Carvalho Marques (Coordenador) e Prof. Dr. Sandrerley Ramos Pires
(Subcoordenador) (Lourenço); 4. Apreciação dos planos de ensino: 4.1) Disciplinas
para o curso de engenharia de computação: Circuitos Elétricos 1 - Turma
A, Laboratório de Circuitos Elétricos 1, Laboratório de Sistemas de Controle, Circuitos
elétricos I, Computação gráfica, Introdução à engenharia de computação,
Laboratório de circuitos elétricos I, Laboratório de circuitos lógicos, Laboratório de
materiais elétricos, Materiais elétricos, Sistemas de controle, Teoria de
telecomunicações, Tópicos em engenharia de sistemas de informação III, Automação
de processos industriais; 4.2) Disciplinas para o curso de engenharia
elétrica: Medidas e materiais elétricos experimental; Introdução à teoria dos materiais
elétricos; Circuitos elétricos 1; Introdução a sistemas de energia elétrica; Circuitos
elétricos experimental; Automação de processos industriais; Introdução à engenharia
elétrica; Engenharia de segurança; Análise de sistemas lineares; Laboratório de
sistemas de controle; 4.3) Disciplinas para o curso de engenharia mecânica: Materiais
de Engenharia; Laboratório de Sistemas de Controle; Usinagem; Usinagem
Experimental; Elementos de Máquinas; Elementos de Máquinas Experimental;
Conformação dos Metais e Moldagem de Polímeros. 5. Indicação de representantes
para composição do Grupo de Trabalho (GT) que discutirá a institucionalização da
Educação a Distância (EaD) na UFG, processo 23070.021568/2022-50 (Lourenço); 6.
Apreciação do Parecer da CAD do processo de progressão do Prof. José Lúcio
Gonçalves Junior, processo SEI processo 23070.022232/2022-12 (Demostenes); 7.
Apreciação do plano de trabalho para 2022 do Prof. Álisson Assis Cardoso, processo
23070.018365/2022-86 (Álisson); 8. Apreciação da Minuta de Acordo Geral com a
Universidad de Antioquia (UdeA) - Colômbia (Lina); 9. Outros assuntos. Verificou-se o
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quórum considerando o professor Daniel Fernandes da Cunha como representante
da coordenação do curso de engenharia mecânica, suplente da coordenação de
estágio e PFC do curso de engenharia mecânica, e suplente do presidente do NDE do
curso de engenharia mecânica. O diretor Lourenço consultou quanto a inclusão dos
seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação dos planos de ensino das seguintes
disciplinas para o curso de engenharia mecânica: Gestão de Sistemas de Produção;
Projetos de sistemas mecânicos; Engenharia e Segurança no Trabalho; Engenharia
automobilística. Colocada em votação, a inclusão destes pontos de pauta foi
aprovada; 2) Apreciação dos planos de ensino das seguintes disciplinas para o curso
de engenharia elétrica: Administração; Ética; Lógica – transporte, movimentação e
armazenagem; Planejamento logístico. Colocada em votação, a inclusão foi aprovada.
Em seguida, o diretor Lourenço iniciou agradecendo a presença de todos e
agradeceu à comunidade da EMC pela confiança na eleição de sua chapa para
direção. Aproveitou para registrar um agradecimento aos professores Reinaldo e
Ademyr pelos serviços prestados, reforçando que pretende continuar a contar com
seus conselhos e apoio. Abriu a palavra para o professor Reinaldo dar os informes,
considerando a recente mudança da direção. O professor Reinaldo mencionou que
há uma reunião do CONSUNI marcada para o dia 13/05/2022, e que será realizada de
modo remoto, a fim de discutir sobre o retorno das aulas. A ideia desta reunião é
definir as regras para o retorno presencial de fato, especialmente quanto à resolução
que permite que determinados servidores permaneçam em regime remoto. Isso
pode gerar conflitos para os professores que não precisam retornar
presencialmente, apesar de que as disciplinas que costumavam ministrar devem
retornar ao presencial. Além disso, pretende-se discutir nesta reunião do CONSUNI a
obrigatoriedade do uso das máscaras, bem como a cobrança do passaporte vacinal.
O professor Reinaldo aproveitou o momento para agradecer às mensagens de
reconhecimento pelo seu trabalho e registrou sua disposição para trabalhar na
coordenação do curso de engenharia elétrica. Acrescentou que, no último CONSUNI
ficou acertado que o modelo de alocação de vagas permanece suspenso e que,
durante este período, toda vaga de professor que sai, volta para a unidade
diretamente. Outra informação do CONSUNI é de que está em andamento o novo
modelo do SICAD e que este retirará dados também do Lattes, o que obrigará a sua
atualização. Ademais, foi prorrogado o prazo para o levantamento patrimonial devido
à necessidade de atualização do aplicativo. O técnico Diogo pontuou que definiram de
07 a 15 de julho como a data atualmente estabelecida para o levantamento. A
professora Lina aproveitou para mencionar o recebimento de um e-mail geral para a
realização de exames periódicos. O técnico Diogo opinou que, ao menos aqueles que
recebem adicional, devem fazer os exames periódicos. O professor Enes aproveitou
o momento para registrar seus votos de sucesso à nova gestão da direção. O diretor
Lourenço agradeceu e reforçou a nossa unidade como equipe de trabalho,
pontuando sobre as nossas dificuldades em melhorar a pontuação no ENADE dos
cursos de engenharia de computação e elétrica. Colocou que essa é uma das metas
da nova gestão e se comprometeu a fazer seu melhor trabalho com a colaboração
de todos os servidores da EMC. Aproveitou para pontuar sobre a qualificação do
corpo técnico da EMC. Além disso, reforçou que está sempre aberto para se
comunicar. Dentro dos informes, o diretor Lourenço colocou que a semana do dia 16
de maio será uma semana de planejamento e que junto ao professor Carlos Galvão
estão ponderando como será a programação. Um dos pontos será o andamento do
novo PPC da elétrica. Colocou ainda sobre a possibilidade de realizar as próximas
reuniões do CD em modalidade híbrida. O professor Enes opinou no sentido de que
as reuniões do CD permaneçam presenciais. O diretor colocou que se estabeleça
recomendação de que venham presencialmente mas que seja híbrido a fim de
possibilitar e facilitar a participação de mais pessoas, considerando que a presente
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reunião, por exemplo, teve dificuldades em atingir o quórum. O professor Enes
opinou que depois da mudança do CD pleno para CD por representação acredita que
essa presença deveria ser preferencial para os servidores. Pontuou que considera
muito importante a retomada das atividades integralmente. O professor Reinaldo
opinou que prefere a modalidade híbrida pois acredita que facilita a participação de
mais pessoas, especialmente dos servidores do prédio da engenharia mecânica. O
técnico Diogo colocou que caso permaneça presencial, considerando o retorno
presencial das aulas, para os servidores do prédio da engenharia mecânica será mais
difícil a participação, pois teriam de abandonar suas tarefas por mais tempo. Dando
seguimento aos informes, o diretor Lourenço colocou que estão buscando uma
forma de ampliar a divulgação das oportunidades, mas reforçou a importância de
todos estarem atualizados com seus e-mails, pois trata-se de veículo oficial. A técnica
Alessandra pontuou que existe uma comissão para discutir a adesão da UFG ao
programa de gestão que possibilita o trabalho remoto. O diretor Lourenço aproveitou
para registrar que essa primeira reunião em sua gestão será mais aberta à
manifestações, mas que uma de suas metas é gerenciar os pontos de pauta a fim de
que a reunião tenha uma duração máxima de 1 hora e 30 minutos. O professor
Geyverson sugeriu que os pontos de pauta que são considerados menos relevantes
sejam votados com antecedência, tendo em vista que a convocação é recebida com
antecedência. O diretor Lourenço colocou que tem a ideia de criar uma comissão
com os 3 coordenadores de curso e o vice-diretor para que tenham acesso a todas
as informações sobre as disciplinas, com os professores de cada área. Pontuou que
houve uma situação em que um professor coordenador de área saiu da coordenação
e quando se solicitou uma nova coordenação, nenhum dos professores da área se
manifestou. O diretor pontuou que os professores de cada área tem de decidir entre
si quem ministrará cada disciplina e repassar para esta nova comissão. Assim, cada
coordenador de curso teria facilitada a atribuição de cada disciplina e, com a
presença do vice-diretor, a direção estaria ciente deste andamento. Além disso, no
caso de o grupo de docentes da área de atuação não decidir a quem seria atribuído a
disciplina, essa comissão estabeleceria o docente. Nessa esquematização, os
coordenadores de curso teriam mais tempo para fazer a divisão e reserva de salas
de aula. Isso é importante pois o sistema de reservas de sala geral da UFG é
complexo. O professor Daniel apoiou a ideia do professor Geyverson de uma
aprovação anterior de pontos de pauta menos complexos, deixando para a reunião
do CD os pontos que exigem mais discussão. Os professores Daniel, Geyverson e
Enes se manifestaram no sentido de que a apreciação dos planos de ensino é um
exemplo de ponto de pauta menos complexo. O diretor Lourenço aproveitou esta
consideração para sugerir que essa comissão a ser formada faça uma análise breve
dos planos de ensino. O professor Enes sugeriu apreciações em bloco e em
destaque e, considerando o assunto dos planos de ensino, que possíveis
necessidades de alterações no plano de ensino sejam colocadas pelo coordenador de
curso anteriormente, a fim de evitar constrangimentos no momento da reunião. A
professora Lina sugeriu que vindo essa análise de planos de ensino, ela seja feita pelo
NDE. O professor Reinaldo colocou que essa comissão poderia receber delegação de
competência. A técnica Viviane aproveitou para questionar o que é feito quando os
planos de ensino não são enviados. O diretor Lourenço ponderou que a análise dos
planos de ensino não é algo profundo mas apenas uma verificação de aplicação de
ementa. O professor Fernando aproveitou para pontuar que em vários processos de
transferência de alunos os planos de ensino de outras universidades vem no SEI,
como documentos para o processo de aproveitamento de disciplinas. Continuando
os informes, o diretor Lourenço reforçou a importância de que os docentes
preencham o horário de atividades semanal na página da Escola. Outro informe é
direcionado aos coordenadores de curso para responder ao processo SEI sobre a
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disponibilização de vagas para o programa PEC-G. O professor Fernando aproveitou
o momento para informar que há problemas com as disciplinas de laboratório de
química, porque atualmente eles disponibilizam apenas 20 vagas, mas hoje existe um
número muito maior de alunos ingressantes para essa disciplina. Primeiro ponto da
pauta: 2. Apreciação da ata da reunião do CD do dia 01/04/2022. Colocada em
votação, a ata foi aprovada. Próximo ponto: 3. Apreciação de certidões ad
referendum: 3.1) Aprovação do projeto de pesquisa "Otimização de sistemas de
ventilação e ar-condicionado (VAC) para minimizar o consumo de energia elétrica e
maximizar a qualidade do ar", coordenado pelo Prof. Dr. Felipe Pamplona Mariano;
3.2) Aprovação da criação do Curso de Especialização em Engenharia Econômica e
Financeira nos Negócios, a ser coordenada pelo Prof. Dr. Thyago Carvalho Marques
(Coordenador) e Prof. Dr. Sandrerley Ramos Pires (Subcoordenador). O técnico João
Reis pontuou que esse novo curso de especialização é uma mudança da
especialização anterior para atender às normas que não permitem a permanência de
cursos de especialização, sendo necessário haver mudança a cada 5 anos, no
máximo. Colocadas em votação, as certidões ad referendum foram aprovadas.
Próximo ponto: 4. Apreciação dos planos de ensino: 4.1) Disciplinas para o curso de
engenharia de computação: Circuitos Elétricos 1 - Turma A, Laboratório de Circuitos
Elétricos 1, Laboratório de Sistemas de Controle, Circuitos elétricos 1, Computação
gráfica, Introdução à engenharia de computação, Laboratório de circuitos elétricos 1,
Laboratório de circuitos lógicos, Laboratório de materiais elétricos, Materiais elétricos,
Sistemas de controle, Teoria de telecomunicações, Tópicos em engenharia de
sistemas de informação III, Automação de processos industriais; 4.2) Disciplinas para
o curso de engenharia elétrica: Medidas e materiais elétricos experimental; Introdução
à teoria dos materiais ; Circuitos elétricos 1; Introdução a sistemas de energia
elétrica; Circuitos elétricos experimental; Automação de processos industriais;
Introdução à engenharia elétrica; Engenharia de segurança; Análise de sistemas
lineares; Laboratório de sistemas de controle; 4.3) Disciplinas para o curso de
engenharia mecânica: Materiais de Engenharia; Laboratório de Sistemas de Controle;
Usinagem; Usinagem Experimental; Elementos de Máquinas; Elementos de Máquinas
Experimental; Conformação dos Metais e Moldagem de Polímeros. Esse ponto de
pauta será colocado em bloco junto com os pontos de pauta incluídos  1) Apreciação
dos planos de ensino das seguintes disciplinas para o curso de engenharia mecânica:
Gestão de Sistemas de Produção; Projetos de sistemas mecânicos; Engenharia e
Segurança no Trabalho; Engenharia automobilística. Colocada em votação, a inclusão
destes pontos de pauta foi aprovada; 2) Apreciação dos planos de ensino das
seguintes disciplinas para o curso de engenharia elétrica: Administração; Ética; Lógica
– transporte, movimentação e armazenagem; Planejamento logístico. Colocados em
votação, os planos de ensino foram aprovados. Próximo ponto: 5. Indicação de
representantes para composição do Grupo de Trabalho (GT) que discutirá a
institucionalização da Educação a Distância (EaD) na UFG,
processo 23070.021568/2022-50. O diretor Lourenço informou que o diretor
anterior, Professor Reinaldo, havia encaminhado e-mail solicitando a manifestação
dos interessados. O professor Getúlio manifestou seu interesse e ficará como titular.
O diretor Lourenço mencionou que a vaga de suplente permanece em aberto. O
professor Fernando informou que hoje o MEC já autorizou que 40% do curso já seja
ministrado de modo à distância. O professor Leonardo de Queiroz reforçou que essa
mudança também deve estar no PPC para ser válida. O professor Reinaldo
aproveitou para pontuar que algumas vezes há confusões sobre modo remoto e
ensino a distância. São modelos diferentes pois o ensino a distância exige alguns
mecanismos, como a existência de tutores por exemplo. Próximo ponto: 7.
Apreciação do plano de trabalho para 2022 do Prof. Álisson Assis Cardoso, processo
23070.018365/2022-86. O professor Álisson apresentou o seu plano de trabalho,
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pontuando que lecionará 4 disciplinas no primeiro semestre e outras 4 no segundo
semestre, sendo uma delas para a pós-graduação. Além disso, o professor participa
de 4 projetos de pesquisa e encontra-se como co-orientador de dois alunos de
mestrado e, no edital aberto para o PPGEEC há duas vagas de orientação em seu
nome. O professor Enes deu as boas vindas aos novos professores. O professor
Assfalk também deu as boas vindas e aproveitou que existe um interesse dos alunos
de graduação em pesquisar em automação e controle em seus projetos finais para
solicitar que o novo professor deixe um espaço em aberto para receber o interesse
desses alunos. Colocado em votação, o plano de trabalho foi aprovado. Próximo
ponto: 8. Apreciação da Minuta de Acordo Geral com a Universidad de Antioquia
(UdeA) – Colômbia. A professora Lina pontuou que a minuta ainda não está pronta
mas relatou que trabalha há muitos anos com professores dessa universidade e que
foi aprovado pelo CNPQ um projeto que envolve professores da EMC e professores
da UdeA. Portanto, é importante firmar um convênio entre as instituições. A minuta
do acordo geral ainda não está pronta porque está se buscando que o texto do
documento seja colocado em 2 colunas, lado a lado, uma em português e outra em
espanhol. Já a minuta do acordo específico está sendo feita pela UdeA e será revisada
pela professora Lina. O diretor encaminhou o ponto de pauta no sentido de colocar
em votação que a minuta pronta venha a ser analisada pela professora Lina.
Colocado em votação, o encaminhamento, e consequentemente a minuta, foram
aprovados. O ponto de pauta 6, Apreciação do Parecer da CAD do processo de
progressão do Prof. José Lúcio Gonçalves Junior, processo SEI processo
23070.022232/2022-12 não foi colocado em discussão e votação pois nenhum dos
membros da CAD compareceu à reunião. O diretor Lourenço reforçou que no plano
de ensino é obrigatório que dentro das aulas exista 10 minutos de atividades
complementares para turnos matutino e vespertino e 15 minutos no turno noturno,
por previsão do RGCG. Aproveitou para sugerir que, em havendo mudanças no plano
de ensino, os professores formalizem essas alterações, divulgando para os discentes
via SIGAA. Aberta a palavra, o professor Reinaldo pontuou que os Programas de
disciplinas que existem na secretaria ainda são válidos para alunos que cursaram
aquela matriz. A técnica Viviane pontuou que é confuso para os servidores da
secretaria a diferença entre ementa, programa de disciplinas e plano de ensino. O
professor Enes aproveitou para explicar que a ementa é só um sumário do assunto a
ser tratado na disciplina. O programa de disciplinas é o documento que contém a
ementa, especificando os conteúdos e é algo permanente para aquela matriz. Já o
plano de ensino é mais volátil e pessoal para cada professor que ministra a disciplina
em dado semestre. E para constar, eu, Viviane Cipriano Mota Sousa, coordenadora
administrativa da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada
pelos seus membros.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Coordenador de Curso, em 03/06/2022, às 10:22, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Fernandes Da Cunha,
Coordenador, em 03/06/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Sigeo Kitatani Júnior, Professor
do Magistério Superior, em 03/06/2022, às 10:23, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Lina Paola Garcés Negrete,
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Professora do Magistério Superior, em 03/06/2022, às 10:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Igor Kopcak, Coordenador, em
03/06/2022, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo De Queiroz Moreira,
Professor do Magistério Superior, em 03/06/2022, às 10:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2951900 e o código CRC 34BC72C2.

Referência: Processo nº 23070.029710/2022-15 SEI nº 2951900
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