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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA EMC - 01 DE
OUTUBRO DE 2021

Ao primeiro dia do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e
trinta minutos, via Google Meet, 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. Estiveram presentes na reunião os
seguintes membros do Conselho, em ordem de assinatura da lista de presença com
direito a voz e voto: Reinaldo Gonçalves Nogueira, Diogo Appel Colvero, Dulcilene
Pereira de Oliveira Garcia, Ademyr Gonçalves de Oliveira, Igor Kopcak, Josephy Dias
Santos, Felipe Pamplona Mariano, Viviane Cipriano Mota Sousa, Enes Gonçalves
Marra, Leonardo de Queiroz Moreira, Lourenço Matias, Daniel Fernandes da Cunha,
Andréia Aoyagui Nascimento, Adriano César Santana, Rodrigo Pinto Lemos, Maria
Leonor Silva de Almeida, Sigeo Kitatani Júnior, Cássio Dener Noronha Vinhal, Flávio
Henrique Teles Vieira, Fernando Ferreira de Melo, Lina Paola Garces Negrete e Aliucha
Morais Barbalho. Estiveram presentes os servidores em ordem de assinatura da lista
de presença com direito a voz: Getúlio Antero de Deus Júnior, Flávio Geraldo Coelho
Rocha, Bernardo Pinheiro de Alvarenga, José Wilson Lima Nerys, Gélson Antônio
Andrea Brigatto, João Antônio dos Reis, Cacilda de Jesus Ribeiro, Wander Gonçalves
da Silva, Marco Antônio Assfalk de Oliveira, Euler Bueno dos Santos, Renata
Rodrigues Alves, Kléber Mendes de Figueiredo, Karina Rocha Gomes da Silva, Marco
Túlio Oliveira Cardoso, Marcos Antônio de Sousa, Tomás Antônio Costa Badan, Carlos
Alberto de Almeida Vilela e Ana Cláudia Marques do Valle. Foram pontos de pauta:1.
Informes; 2. Apreciação e homologação das inscrições do Concurso Público para
provimento do Cargo de Professor Efetivo na UFG na Área de Concentração
'Controle e Sistemas Lineares' e indicação de banca examinadora (Professor Enes
Gonçalves Marra); 3. avaliação do Professor Igor Kopcak pela CAD com vistas à
progressão do nível 2 para o nível 3 da classe D (Professor Rodrigo Pinto Lemos); 4.
prorrogação de prazo do projeto de pesquisa "P&D: Mineração de Dados para
Prospecção Inteligente de Negócios”, processo n° 23070.009065/2021-25,
coordenado pelo Professor Thyago Marques (Professor Geyverson Teixeira de
Paula); 5. Aprovação das bancas inseridas no SEI para defesas de TCCs dos cursos
da Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação (Professor
Daniel Fernandes da Cunha); 6. Solicitações de reembolsos de taxas de inscrição em
congressos com artigos aceitos de orientandos do Professor Flávio Geraldo
(Professor Flávio Geraldo Coelho Rocha); 7. aprovação do parecer dos eventos de
extensão: Tour Virtual Itaipu Binacional (Visita Técnica) Consultoria ad hoc para a
Comissão Especial de Inquérito ENEL GOIÁSIniciativas Universitárias de Mobilidade
Eficiente e Sustentável (Professora Andréia Aoyagui Nascimento); 8. Solicitação de
dedetização no laboratório de Instalações Elétricas contra cupins (no período de
férias) Justificativa: Estão em várias das bancadas doadas pela WEG e nas mesas de
madeira (Professora Ana Cláudia Marques do Vale); 9. Avaliação das coordenações
de curso sobre retorno presencial de aulas na EMC em 2021/1 (Professor Lourenço
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Matias); 10. compartilhamento dos laboratórios da EMC para a criação do curso de
Engenharia de Materiais (Professor Daniel Fernandes da Cunha). Verificou-se o
quórum, o Diretor Reinaldo começou os trabalhos cumprimentando a todos. O
diretor Reinaldo iniciou os informes comentando sobre a reunião do CONSUNI, que
será à tarde desse mesmo dia, e que a proposta é aprovar a instrução normativa, e
as mudanças do RCG de tal forma que seja permitido o retorno presencial, inclusive
com turmas que estão sendo ofertadas agora. O retorno presencial será somente no
Centro de Aulas A - CA-A. A discussão é o retorno do segundo semestre de 2021
que começa em 6 de dezembro, depois do recesso do início de janeiro, ou seja, o
segundo semestre começa com 3 semanas em sistema remoto e depois as
disciplinas que puderem e quiserem voltar ao presencial. Isso é, inclusive, para que
os alunos que estão fora, tenham tempo de se organizar pra voltar. É consenso que
turmas grandes não vão voltar para o presencial. Pra voltar, seria necessário
aumentar muito a carga horária, ou seja, teríamos que, em alguns casos, triplicar a
carga horária dos docentes, para atender às exigências sanitárias. Uma dessas
exigências é distanciamento de 1,5 m entre os alunos dentro de sala de aula.
Professor Gélson e os servidores da Engenharia Mecânica fizeram um estudo e
concluíram que a capacidade de alunos na modalidade presencial será de somente
60% a 70% do total possível de alunos por sala de aula. O problema continua sendo
os laboratórios. Outra discussão na resolução é que não vai ser permitido cobrar a
vacinação e nem o exame médico, esse assunto ainda vai ser discutido na reunião de
hoje no CONSUNI. Reinaldo sugeriu levar todas as bancadas de laboratórios para
uma sala grande, sala 13, bloco B, como já foi feito anteriormente. Segundo ele,
todas as turmas pequenas devem retornar ao presencial. A Resolução vai ser votada
hoje. Se for diagnosticado com vírus, vai ter um apêndice do grupo de saúde pra
dizer o que vai ser feito. Professor Enes disse que processo de mudança causa
danos nos equipamentos e também há a questão de segurança. Se tiver que mudar
a logística dos laboratórios é melhor deixar o retorno pra depois. Manter do jeito que
está sendo feito. O diretor Reinaldo comunicou aos presentes sobre a importância de
discutir no conselho as sugestões ainda hoje para que ele leve para a reunião do
CONSUNI. Em seguida, o diretor Reinaldo pediu a inclusão dos seguintes pontos de
pauta: Aprovação das certidões Ad referendum: que homologou o processo de
promoção do Professor Kléber Mendes de Figueiredo, n° 23070.032272/2021-83;
oferta de vagas remanescentes dos 3 cursos, Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica e Engenharia de computação e as ações dos projetos de extensão
relatados pela Professora Andréia Aoyagui Nascimento. A comissão de extensão da
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação realizou a avaliação de um
projeto de extensão utilizando da Resolução CONSUNI 39/2020, as Instruções
Normativas 01/2020 e 02/2020 PROEC-UFG e o formulário no SIGAA Extensão. O
evento avaliado é coordenado pelo IGOR KOPCAK: Tour Virtual Itaipu Binacional (Visita
Técnica) 20/08/2021 a 20/08/2021; a avaliação de um projeto de extensão utilizando
da Resolução CONSUNI 39/2020, as Instruções Normativas 01/2020 e 02/2020
PROEC-UFG e o formulário no SIGAA Extensão. A prestação de serviço foi
coordenada pelo Professor IGOR KOPCAK: Consultoria ad hoc para a Comissão
Especial de Inquérito ENEL GOIÁS, período de execução: 08/09/2021 a 14/09/2021; a
avaliação de um projeto de extensão utilizando da Resolução CONSUNI 39/2020, as
Instruções Normativas 01/2020 e 02/2020 PROEC-UFG e o formulário no SIGAA
Extensão. A prestação de serviço coordenado pelo Professor GEYVERSON TEIXEIRA
DE PAULA: Iniciativas Universitárias de Mobilidade Eficiente e Sustentável, período de
execução: 21/09/2021 a 01/10/2021; a avaliação de um projeto de extensão
utilizando da Resolução CONSUNI 39/2020, as Instruções Normativas 01/2020 e
02/2020 PROEC-UFG e o formulário no SIGAA Extensão. O evento de extensão é
coordenado pela Professora CACILDA DE JESUS RIBEIRO: VII Encontro de
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Propriedade Intelectual e Inovação, período de execução: 28/09/2021 a 29/10/202;
realizou a avaliação dos seguintes projetos de extensão que serão inscritos ao Edital
PROBEC/PROVEC: Engenheiro da Infância período de execução: 01/12/2021 a
31/12/2022 coordenado pelo Professor DANIEL FERNANDES DA CUNHA: Caryocar
Baja 2022 período de execução: 16/12/2021 a 16/01/2023 coordenado pela
professora ANDREIA AOYAGUI NASCIMENTO: Aerodactyl voando por Goiás - 2022
período de execução: 01/12/2021 a 31/03/2023 coordenado pelo Professor FELIPE
PAMPLONA MARIANO. Colocado em votação, em bloco, foram aprovados por
unanimidade. Passou- se ao próximo ponto da pauta, homologação das inscrições
para concurso público. Após discussões, a homologação das inscrições foi colocada
em votação e aprovada com um voto contrário e três abstenções. O Diretor Reinaldo
agradeceu ao Professor Enes e perguntou ao Professor Sigeo kitatani Júnior, se ele
gostaria de falar sobre as inscrições da Mecânica. Professor Sigeo esclareceu que
não seria possível naquele momento pois ainda não tinha o parecer finalizado. O
Diretor Reinaldo disse que assim que estiver pronto, poderá ser aprovado ad
referendum. Professor Enes sugeriu, para compor a banca do concurso, os
Professores: Marco Antônio Assfalk de Oliveira, presidente; Gisele Guimarães, titular;
Renato Alves Borges da UnB, titular – externo e Wander Gonçalves da Silva, suplente.
A sugestão foi aprovada. Passa-se para o próximo ponto: O Professor Rodrigo relata
sobre a progressão do Professor Igor. Sobre as avaliações, foi avaliado pelos Radocs
19 e 20 e avaliação do docente e discentes, avaliação do Prof. Igor Kopcak pela CAD
com vistas à progressão do nível associado, do nível 2 para o nível 3 da classe D.
Após a leitura dos relatórios com as notas recebidas, incluindo-se a nota 10 da
diretoria, foi considerado apto para a progressão funcional. Colocado em votação, a
progressão foi aprovada por unanimidade. O Diretor Reinaldo informa para que não
se esqueça de dar ciência em todos os documentos no processo, para que o mesmo
não volte. Passa-se para o próximo ponto: pedido de prorrogação de prazo do
projeto de pesquisa "P&D: Mineração de Dados para Prospecção Inteligente de
Negócios”, processo N° 23070.009065/2021-25, coordenado pelo prof. Thyago
Marques. Após discussões e esclarecimentos, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. Passa-se ao próximo ponto, aprovação das bancas inseridas no
SEI para defesas de TCCs dos cursos da Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e
Engenharia de Computação. Prof. Daniel Fernandes da Cunha informa que todas as
bancas devem ser solicitadas e cadastradas via SEI e serão aprovadas ad
referendum. Após várias discussões, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Passa-se ao próximo ponto: Solicitações de reembolsos de taxas de
inscrição em congressos com artigos aceitos de orientandos do prof. Flávio Geraldo.
Prof. Flávio Geraldo Coelho Rocha. O Professor Flávio Teles substituiu o Prof. Flávio
Geraldo para relatar. Após a apresentação do Professor Flávio Teles e várias
discussões, o Professor Reinaldo disse que podem pedir o pagamento pelo
orçamento da PROAD e ver se serão contemplados, uma vez que não podem ser
pagos pela verba do PROAP. Foram feitos quatro pedidos do Professor Flávio
Geraldo no total de 1.790,00 reais e um pedido do Professor Wander no total de
850,00 reais. Em votação: aprovados por unanimidade. Passa-se ao próximo:
Solicitação de dedetização no laboratório de Instalações Elétricas contra cupins (no
período de férias). Justificativa: Estão em várias das bancadas doadas pela WEG e
nas mesas de madeira. Pedido feito pela Professora Ana Cláudia Marques do Vale. O
diretor Reinaldo esclarece que já foi feita a OS para dedetizar o laboratório. Passa-se
ao Próximo ponto: O Coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Professor
Lourenço informou que, em relação a Elétrica, não deverá haver retorno ao
presencial. Pelas dificuldades que os alunos que moram fora, eles não virão pra fazer
um laboratório ou uma disciplina presencial, teriam que alugar uma casa pra fazer
uma disciplina. As disciplinas de física, matemática e química tem número grande de

Ata de Reunião 01/10/2021 (2795708)         SEI 23070.016206/2022-47 / pg. 3



alunos, não vai ser presencial, vai ser remoto. Houve várias colocações dos
Professores, mas como vai ter uma reunião extraordinária no dia seis de novembro
para tratar do retorno presencial de aulas na EMC em 2021/1, a discussão foi
postergada. Passa-se ao próximo ponto: compartilhamento dos laboratórios da EMC
para a criação do curso de Eng. de Materiais. O Diretor Reinaldo solicitou a retirada
desse ponto da pauta, em função da ausência do Professor Daniel. Sem mais
assuntos a tratar, encerra a reunião e agradece a todos pela presença. E para
constar, eu, DULCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA GARCIA, coordenadora administrativa
da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos seus
membros.

Documento assinado eletronicamente por Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Coordenadora, em 01/04/2022, às 09:15, 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,
Professora do Magistério Superior, em 01/04/2022, às 09:16, 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 Rodrigo Pinto Lemos, Professor
do Magistério Superior, em 01/04/2022, às 09:16, 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 01/04/2022, às 09:16, 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 Gustavo Dias De Oliveira, Técnico
de Tecnologia da Informação, em 01/04/2022, às 09:16, 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 Cacilda De Jesus Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 01/04/2022, às 09:16, 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 Andreia Aoyagui Nascimento,
Coordenadora de Pós-Graduação, em 01/04/2022, às 09:16, 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 01/04/2022, às 09:17, 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 Flavio Henrique Teles Vieira,
Coordenador de Pós-graduação, em 01/04/2022, às 09:18, 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,
Diretor, em 01/04/2022, às 09:22, 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 Enes Goncalves Marra, Professor
do Magistério Superior, em 01/04/2022, às 09:23, 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 Glener José Vidigal Lobato,
Técnico em Telecomunicação, em 01/04/2022, às 09:44, 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 Marlipe Garcia Fagundes Neto,
Professor do Magistério Superior, em 01/04/2022, às 09:58, 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 2795708 e o código CRC 911AEC3D.

Referência: Processo nº 23070.016206/2022-47 SEI nº 2795708
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