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ATA DE REUNIÃO Nº 05/2022/2022 - EMC

Ao primeiro dia do mês de abril, 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 Reinaldo Gonçalves Nogueira. 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: Rodrigo Pinto Lemos,  Viviane Cipriano Mota Sousa, Lourenço Matias, Lina
Paola Garcés Negrete, Diogo Appel Colvero, Gustavo Dias de Oliveira, Daniel Fernandes da
Cunha, Gelson Antonio Andrea Brigatto, Dulcilene Pereira Oliveira Garcia, Fernando Ferreira de
Melo, Enes Goncalves Marra, Sigeo Kitatani Júnior, Andreia Aoyagui Nascimento, Ademyr
Goncalves de Oliveira, Flavio Henrique Teles Vieira, Marlipe Garcia Fagundes Neto. Estiveram
presentes os servidores em ordem de assinatura da lista de presença com direito a voz: Karina
Rocha Gomes da Silva e Cacilda de Jesus Ribeiro. 1. Informes da Direção; 2. Apreciação das
atas das reuniões do CD dos dias 01/10/2021 e 11/03/2022; 3. Eleição da coordenação do curso
de Engenharia Elétrica (coordenador e vice); 4. Apreciação dos RADOCs de 2021; 5. Apreciação
do Parecer da CAD do processo de progressão do Prof. Leonardo de Queiroz Moreira, processo
SEI processo 23070.012188/2022-24 (Professor Rodrigo); 6. Apreciação das bancas de defesa
de Projeto Final de Curso dos cursos da EMC (Professora Karina); 7. Apreciação da proposta de
alteração do pré-requisito da disciplina Fundamentos de Aeronáutica: atualmente Mecânica dos
Fluidos 2; proposta Termodinâmica (NDE Engenharia Mecânica); 8. Apreciação da proposta de
disciplina de Núcleo Livre, título "Modelo de Negócios e Aspectos Jurídicos em Energia Elétrica" -
Carga Horária: 32 horas (Professor Enes); 9. Apreciação dos pareceres da Comissão de
Pesquisa da EMC sobre os seguintes projetos de pesquisa (Professor Geyverson): 9.1)Código do
projeto: PI06009-2022; Título: Planejamento Espacial de Redes de Distribuição de Energia
Elétrica Considerando Recursos Energéticos Distribuídos; Coordenadora: Profa. Dra. LINA
PAOLA GARCES NEGRETE; 9.2) Código: PI05989-2022; Título: Avaliação da Aplicação de um
Cobrejunta Moldável em Soldagens de Passes de Raiz; Coordenador: Prof. Dr. DANIEL SOUZA;
9.3)Código: PI05993-2022; Título: Influência do Efeito Indutivo da Fonte na Regularidade da
Transferência Metálica por Curto-Circuito em Soldagem MIG/MAG; Coordenador: Prof. Dr.
DANIEL SOUZA; 10. Credenciamento da EMC-UFG junto ao MCTI para fruição da Lei da
Informática (Professor Geyverson); 11. Outros assuntos. Verificou-se o quórum considerando o
professor Daniel Fernandes da Cunha como representante da coordenação do curso de
engenharia mecânica, suplente da coordenação de pesquisa, suplente da coordenação de
estágio e PFC do curso de engenharia mecânica, e suplente do presidente do NDE do curso de
engenharia mecânica, assim o diretor Reinaldo iniciou os informes comentando sobre o retorno da
reunião de modo presencial e mencionando que esta é sua última reunião como diretor. A
professora Cacilda aproveitou para parabenizar pela administração do Reinaldo na direção da
unidade nos últimos 4 anos. O diretor Reinaldo agradeceu o apoio de todos durante o período e
comentou sobre a atipicidade dos últimos dois anos devido a pandemia. Reforçou a decisão do
CONSUNI do retorno presencial total para o semestre 2022/1, sem mais distanciamento social,
mas com o uso de máscaras, álcool e cobrança de certificado de vacinação. O técnico Diogo
questionou sobre a cobrança do certificado de vacinação. O diretor Reinaldo recordou que o
diretor e os coordenadores de curso têm acesso aos que inseriram no sistema os certificados de
vacinação e conseguem filtrar quais alunos de quais disciplinas preencheram o formulário. O
diretor Reinaldo reforçou que caso o aluno não tenha inserido o certificado, o servidor deve
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acionar a administração da UFG pelo aplicativo Minha UFG. Outra orientação que deve ser
passada aos alunos é que servidores e a vigilância podem abordar os alunos para questionar
sobre o certificado e pelo uso de máscaras. O diretor Reinaldo comentou que pesquisa realizada
na UFG demonstrou que a exigência do comprovante de vacinação levou ao aumento da busca
pela vacina. Esclareceu que para estar em dia com a vacina a pessoa precisa ter tomado uma
dose e seguir o cronograma indicado entre elas. O diretor Reinaldo comentou que houve
reclamações no CONSUNI por parte de diretores em relação a professores que se recusam a
tomar a vacina. Outro informe do diretor Reinaldo foi em relação ao controle patrimonial. A
unidade deve ratificar o levantamento patrimonial realizado há alguns anos. O técnico André Luiz
em conversa com a administração da UFG verificou que é possível confirmar os dados já
inseridos a partir do número de patrimônio já inserido. O diretor Reinaldo reforçou a necessidade
de todos colaborarem. O técnico Diogo mencionou que o aplicativo não identificava o bem que já
havia sido inserido e o que não havia apenas pelo lançamento do número de patrimônio. O diretor
Reinaldo esclareceu que provavelmente daqui duas semanas faremos duas reuniões para
conversamos sobre o procedimento para o levantamento e mais uma vez, reforçou a necessidade
de que todos colaborem. Colocou que nossa maior dificuldade será encontrar bens que não foram
encontrados no último levantamento e aqueles que estão sem patrimônio. Esclareceu que durante
o período de pandemia, a administração da UFG migrou o levantamento patrimonial para o
sistema nacional de 19 unidades. O diretor Reinaldo lembrou ainda que com a mudança do curso
de engenharia mecânica para o campus 2, teremos de adicionar os novos locais no sistema. O
professor Enes questionou sobre o concurso para a área de sistemas lineares, e o professor
Assfalk disse que o primeiro colocado pediu final de lista e o segundo colocado já foi convocado.
O professor Assfalk esclareceu que o nível de formação dos candidatos foi bastante alto. A
professora Lina questionou sobre como oficializar o retorno ao regime presencial. A técnica
Viviane esclareceu que aqueles que se enquadram nas possibilidades de permanecer no regime
remoto devem continuar a preencher o relatório de atividades no processo SEI. Para aqueles que
retornaram ao presencial basta inserir despacho com essa informação a fim de fomentar o
preenchimento da freqüência do mês da unidade. O professor Fernando pontuou que ainda
podemos ter disciplinas de verão em regime remoto e informou que o professor Wander se dispôs
a dar uma disciplina de verão em regime remoto. O diretor Reinaldo reforçou que a decisão do
CONSUNI é para que o regime 2022/1 seja totalmente presencial, ainda que seja possível que
isso mude em caso de mudança do cenário, ainda que improvável. O diretor Reinaldo pediu a
inserção dos seguintes pontos de pautas: 1) Solicitação de ônibus prioridade 2 para a viagem
para Competição de robótica para São Bernando do Campo (professor Assfalk ); 2) Apreciação
do Projeto de ensino “Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais para o Ensino da
Engenharia”, processo SEI 23070.015548/2022-40 (professor Sigeo). Primeiro ponto de pauta:
Apreciação das atas das reuniões do CD dos dias 01/10/2021 e 11/03/2022. O técnico Diogo
pediu mudança da ata de 01.10.2022, na parte que consta da mudança para a modalidade
presencial, mudar de 25% para “60% a 70%”. A mudança foi realizada. Com essa mudança,
colocadas em votação, as atas foram aprovadas com uma abstenção. Próximo ponto: Eleição da
coordenação do curso de Engenharia Elétrica (coordenador e vice). O diretor Reinaldo foi o único
candidato a coordenador. Questionou se alguém tinha interesse na vice-coordenação. Apenas a
professora Lina se manifestou. Colocada em votação a chapa Reinaldo e Lina para coordenação
do curso de engenharia elétrica, foi aprovada. A nova coordenação tem início no dia 04/05/2022.
O professor Fernando recordou que temos que atualizar os PPCs da unidade sobre a
curricularização da extensão até dezembro deste ano. O professor Fernando questionou sobre a
minuta para a mudança de 20% até 40% de forma EAD (ensino a distância). O diretor Reinaldo
informou que foi enviado e-mail para todos os professores da unidade para discussão. Próximo
ponto: Apreciação dos RADOCs de 2021. O diretor Reinaldo esclareceu que findou-se o prazo
para preenchimento e modificação de RADOC. O professor Enes questionou qual o peso de não
colocar a posição de conselheiro do CD no RADOC. O diretor Reinaldo disse que não se recorda
do peso específico mas que se trata se uma função de administração que não deve possuir muito
impacto. Colocados em votação, os RADOCs 2021 foram aprovados. Próximo ponto: Apreciação
do Parecer da CAD do processo de progressão do Prof. Leonardo de Queiroz Moreira, processo
SEI processo 23070.012188/2022-24 (Professor Rodrigo). O professor Rodrigo recordou que o
docente interessado no processo estava na coordenação de curso no ano de 2019 e nesse caso
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a avaliação é realizada proporcionalmente ao período da coordenação. Considerando a
pandemia e a suspensão do calendário acadêmico, houve flexibilização pela Resolução
CONSUNI 53/2020. O professor Rodrigo leu as pontuações do interessado que estão no relatório
da CAD no processo SEI 23070.012188/2022-24. A nota da direção foi 10 e da avaliação dos
discentes foi 9.3 e no RADOC, dada a proporcionalidade foi nota 10. O parecer da CAD é pela
aptidão à progressão. Colocadas em votação, a avaliação da direção e o parecer da CAD foram
aprovados. Próximo ponto: Apreciação das bancas de defesa de Projeto Final de Curso dos
cursos da EMC (Professora Karina). A professora Karina recordou que o prazo para enviar pedido
de bancas foi o dia 25/03. Relatou que alguns projetos não tiveram pedidos de banca pois não
foram concluídos ou desistiram. A professora informou que enviou por e-mail as propostas de
banca que foram solicitadas. Colocadas em votação, as bancas enviadas por e-mail foram
aprovadas. Próximo ponto: Apreciação da proposta de alteração do pré-requisito da disciplina
Fundamentos de Aeronáutica: atualmente Mecânica dos Fluidos 2; proposta Termodinâmica
(NDE Engenharia Mecânica). O professor Daniel relatou que o professor Felipe, que leciona a
disciplina, acredita que o aluno que já cursou Termodinâmica é capaz de acompanhar a disciplina
Fundamentos da aeronáutica, ainda que aquele que cursou Mecânica dos fluidos possa ter maior
aproveitamento. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de engenharia mecânica já
aprovou a mudança. Colocada em votação, a modificação foi aprovada. Próximo ponto:
Apreciação da proposta de disciplina de Núcleo Livre, título "Modelo de Negócios e Aspectos
Jurídicos em Energia Elétrica" - Carga Horária: 32 horas (Professor Enes). O professor Enes
informou que essa disciplina de núcleo livre não possui pré-requisito, seria uma disciplina mais
informativa, de modo mais amplo. Informou que começará falando sobre organizações
relacionadas a área de energia (ANEEL, ANT). Traz noções de geração distribuída, de energia
renovável, e sobre gás - matriz energética, aspectos ambientais, mercado do gás brasileiro,
aplicações de biogás, bandeiras tarifárias, dentre outros, e uma perspectiva sobre possibilidades
de negócios. O professor Enes destacou que é uma disciplina que pode atrair alunos dos cursos
de engenharia elétrica, mecânica, química, talvez alunos do direito. Informou que a ementa foi
encaminha à PROGRAD e caso seja aprovada receberá um código de disciplina. O diretor
Reinaldo questionou se essa disciplina seria para o próximo semestre ao que o professor Enes
respondeu que seria para o semestre 2022/1. A professora Lina questionou se o professor Enes
continuará ofertando a disciplina de mobilidade. O professor Enes esclareceu que esta última é
disciplina de 64 horas, e para evitar choque de cargas horárias, não ofertará a disciplina de
mobilidade. Também ficou estabelecido que não será ofertado a disciplina de energias
renováveis. O professor Enes pontuou que considera a possibilidade de ofertar a disciplina de
núcleo livre no final da tarde. Colocada em votação, a proposta de disciplina foi aprovada.
Próximo ponto: Apreciação dos pareceres da Comissão de Pesquisa da EMC sobre os seguintes
projetos de pesquisa (Professor Geyverson): 9.1)Código do projeto: PI06009-2022; Título:
Planejamento Espacial de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Considerando Recursos
Energéticos Distribuídos; Coordenadora: Profa. Dra. LINA PAOLA GARCES NEGRETE; 9.2)
Código: PI05989-2022; Título: Avaliação da Aplicação de um Cobrejunta Moldável em Soldagens
de Passes de Raiz; Coordenador: Prof. Dr. DANIEL SOUZA; 9.3)Código: PI05993-2022; Título:
Influência do Efeito Indutivo da Fonte na Regularidade da Transferência Metálica por Curto-Circuito
em Soldagem MIG/MAG; Coordenador: Prof. Dr. DANIEL SOUZA. O professor Daniel relatou que
os três projetos foram aprovados pela Comissão de pesquisa, com menção para o da Lina como
bastante elogiado. Os projetos do professor Daniel Souza foram aprovados depois da sugestão
de incluir alunos da pós-graduação. Colocados em votação, os projetos de pesquisa foram
aprovados. Em relação ao ponto de pauta: Credenciamento da EMC-UFG junto ao MCTI para
fruição da Lei da Informática (Professor Geyverson) o diretor Reinaldo esclareceu que o professor
Geyverson está com dengue e portanto não se encontra presencial, mas que em conversa havia
pedido a retirada desse ponto de pauta. O professor Enes reforçou a importância desse
credenciamento para a unidade a fim de auxiliar a ligação da unidade com empresas de capital e
que o credenciamento é um processo lento e que caduca a cada dois anos. O diretor Reinaldo
pediu que se encaminhasse o ponto no sentido de que o ponto permanecesse, para que depois o
professor Geyverson verifique como proceder para recredenciar. Colocado em votação, esse
encaminhamento foi aprovado. Portanto, o recredenciamento foi aprovado. O professor Enes
relatou que o CEIA tem esse convênio com o MCTI mas que o CEIA não é parte da UFG. Na UFG
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a única unidade que possui é o INF. Próximo ponto: Apreciação da proposta de projeto de ensino
pelo professor Carlos Alberto “Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais para o Ensino
da Engenharia”, processo SEI 23070.015548/2022-40, com vigência entre 01/07/2022 a
01/07/2026. O professor Sigeo relatou sobre esse projeto de ensino e que a proposta foi
aprovada pela Coordenação de Programas e Projetos de Graduação. Há mais professores
envolvidos. O professor Sigeo sugeriu que a vigência tenha início a partir da aprovação e não a
partir de julho. Colocado em votação, o projeto de ensino foi aprovado com a possibilidade do
professor coordenador do projeto adiantar a data de início do projeto para a partir da aprovação
no CD na data de hoje. Próximo ponto: prioridade 2 para a viagem. O professor Assfalk
esclareceu que na semana passada foi publicada a data da Competição de Robótica, em São
Bernardo do Campo. O diretor Reinaldo reforçou que na prioridade 2, a unidade tem de arcar com
o combustível e diárias do motorista e que, como isso não estava no planejamento, caso haja
ônibus disponível é preciso entrar em contato com o técnico Josephy, agente de compras da
unidade. O professor Assfalk informou que tentará combinar com o INF sobre a viagem,
verificando a possibilidade de que seja até mesmo a prioridade 1 do INF. Colocada em votação, a
viagem para a competição de robótica como prioridade 2 da EMC foi aprovada. Aberta a palavra,
o diretor Reinaldo parabenizou o professor Daniel pelo reconhecimento nacional do projeto
Engenheiros na Infância. O professor Enes pediu para reforçar por e-mail que hoje é o prazo final
para solicitar espaço física via formulário para a Comissão de espaço físico da EMC, bem como
que apenas as demandas oficializadas deste modo serão avaliadas. O professor Enes informou
que se houver mais de um interessado para um espaço será debatido na comissão mas a
decisão final será do Conselho Diretor. O professor Sigeo mencionou que o concurso para a área
de projetos de sistemas mecânicos o candidato aprovado já foi convocado. O diretor Reinaldo
informou que já está aberto o processo seletivo para professor substituto pela licença de pós-
doutorado do professor Flávio Geraldo. Informou que os professores Fernando e Leonardo
Guedes já foram cadastrados no SISCONCURSO. O professor Daniel ponderou que então
planejará disciplinas no próximo semestre para a área da seleção de professor substituto. 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 Sigeo Kitatani Júnior, Professor
do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 09:48, 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 Viviane Cipriano Mota Sousa,
Coordenador Administrativo, em 06/05/2022, às 09:49, 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 06/05/2022, às 09:49, 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 Geyverson Teixeira De Paula,
Professor do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 09:49, 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 Alisson Assis Cardoso, Professor
do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 09:49, 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 Diogo Appel Colvero, Engenheiro,
em 06/05/2022, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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Documento assinado eletronicamente por Lina Paola Garcés Negrete,
Professora do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 09:49, 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 06/05/2022, às 09:49, 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 Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Professor do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 09:50, 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 Gelson Antonio Andrea Brigatto,
Professor do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 09:52, 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 Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Coordenadora, em 06/05/2022, às 09:53, 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 2871443 e o código CRC 5CA74C9C.

Referência: Processo nº 23070.022232/2022-12 SEI nº 2871443
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