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Aos cinco dias do mês de março 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. Além do Presidente estiveram
presentes na reunião os seguintes membros do Conselho: os servidores, Adalberto
Jose Batista, Ademyr Gonçalves de Oliveira, Andreia Aoyagui Nascimento, Carlos
Galvão Pinheiro Júnior, Cassio Dener Noronha Vinhal, Daniel Fernandes da Cunha,
Demostenes Ferreira Filho, Diogo Appel Colvero, Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Fernando Ferreira de Melo, Felipe Pamplona Mariano, Flavio Henrique Teles Vieira,
Geyverson Teixeira de Paula, Gisele Guimarães, Gustavo Dias de Oliveira, Josephy
Dias Santos, João Paulo da Silva Fonseca, Leonardo de Queiroz Moreira, Lourenço
Matias, Lina Paola Garces Negrete, Marlipe Garcia Fagundes Neto, Maria Leonor Silva
de Almeida, Mariana do Nascimento Sousa e a discente Aliucha Morais Barbalho.
Estiveram presentes, ainda, os servidores Ana Cláudia Marques do Valle, Cacilda de
Jesus Ribeiro, Euler Bueno dos Santos, Fleide Wilian Rodrigues Alves, Gelson da Cruz
Junior, Gelson Antonio Andrea Brigatto, Getúlio Antero de Deus Júnior, Gustavo Dias
de Oliveira, Igor Kopcak, Josephy Dias Santos, José Wilson Lima Nerys, Karina Rocha
Gomes da Silva, Kléber Mendes de Figueiredo, Marcelo Stehling de Castro, Marco
Antonio Assfalk de Oliveira, Marcos Antônio de Sousa, Pedro Henrique Martins
Rodrigues, Renata Rodrigues Alves, Rodrigo Pinto Lemos e Tomas Antônio Costa
Badan. Foram pontos de pauta: 1. Informes; 2. Apreciação dos planos de ensino
2020/2; 3. Aprovação dos RADOCs do ano de 2020; 4. Discussão sobre a
flexibilização, durante o ERE, do artigo 31 (parágrafo 1 - limite de 6 projetos por ano
por Professor Orientador) da resolução que regulamenta as atividades relacionadas
com o Projeto Final de Curso dos cursos de graduação da EMC/UFG; 5. Apreciação
do acordo entre EMC e EECA para uso permanente da sala de depósito no Piso 0 do
Bloco B; 6. Parecer da Comissão de Projetos sobre os projetos, "Visão Auricular: Uma
forma de auxiliar a locomoção de deficientes visuais" da Profa. Karina Rocha G. da
Silva e "Mobilidade automobilística projetos SAE” da Profa. Andreia A. Nascimento; 7.
Discussão do grau de prioridade dos itens do PGC 2022, visando atender orçamento
estipulado. 9. Outros. Verificando o quórum, o professor Reinaldo passou aos
informes reforçando para os servidores presentes na reunião a importância de todos
atenderem a convocação expedida pelo Gabinete da Reitoria da Universidade Federal
de Goiás, para assembleia universitária a ser realizada no dia dez de março do ano de
dois mil e vinte e um. Em seguida, o professor Reinaldo lamentou os danos
estruturais que as fortes chuvas do mês de fevereiro causaram às instalações da
EMC e pontuou a necessidade de reparos em caráter extraordinário. Superados os
informes, passou-se à apreciação dos planos de ensino das disciplinas do ano de
2020 – 2. O professor Reinaldo sugeriu que, com o compromisso dos docentes que
até a ocasião não enviaram seus respectivos planos para o e-mail da secretaria
acadêmica, o fizessem o quanto antes, a votação dos planos de ensino das
disciplinas dos cursos de Eng Elétrica, Eng. Mecânica e Eng. de Computação fosse
feita em bloco. Em sua fala, o professor Reinaldo esclareceu aos docentes que no
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plano deveria constar a carga horária da disciplina respeitando o acordo institucional
do novo calendário acadêmico que estabelece atividades síncronas e assíncronas na
modalidade ERE. Em votação, os planos de ensino do semestre 2020-2 foram
aprovados com uma abstenção. Logo em seguida, foi feita a apreciação dos RADOCs
do ano de 2020. O professor Reinaldo informou sobre a prorrogação do prazo, que
agora é 22 de março de 2021 para que as direções realizem, via sistema, alterações
nos RADOCs. Na mesma ocasião, o professor Reinaldo pontuou que, devido às
particularidades da modalidade de ensino ERE, foi observado uma maior incidência de
erros no preenchimento dos dados no sistema. Em virtude desta incidência, foi
orientado que caso algum docente necessite alterar dados no sistema, deverá entrar
em contato com a direção para que a adequação seja realizada. Em continuidade, o
professor Reinaldo esclareceu a importância da aprovação dos RADOCs para o
desenvolvimento dos processos de progressão de carreira docente. Pontuou
também que, não existe respaldo institucional que determine que a elaboração dos
relatórios seja de responsabilidade da direção da Unidade e reforçou que cada
docente deve se comprometer com o preenchimento das informações no RADOC.
Em votação, os RADOCs 2020 foram aprovados com uma abstenção. Em seguida,
foi feita a discussão da flexibilização, durante o período de Ensino Remoto, do artigo
31, parágrafo 1 da resolução que regulamenta as atividades relacionadas ao Projeto
Final de Curso dos cursos de graduação da EMC/UFG, que estipula o limite de 6
projetos por ano para cada professor orientador. Neste momento a professora Lina
fez suas considerações sobre o pleito. A professora esclareceu que, na ocasião,
parte do corpo docente da EMC estava envolvido com a atualização da referida
resolução. A professora Lina pontuou que, uma vez que a nova resolução ainda não
estava em vigor, caberia ao CD, e não aos coordenadores de PFCs a decisão de
permitir ou negar o pedido dos alunos e docentes nos casos em que o quantitativo
de orientação por docente é extrapolado. Em continuidade, a professora Cacilda
argumentou que estava em curso na UFG a implementação das novas diretrizes
curriculares nos cursos de engenharia. Em sua fala, a professora Cacilda questionou
a rigidez dos padrões assumidos pela EMC no trato com o desenvolvimento dos
projetos finais de curso e pontuou que tal rigidez diverge do posicionamento adotado
pelas novas diretrizes curriculares da instituição que defendem o desenvolvimento
profissional com ênfase nas competências. Sendo assim, a professora Cacilda
reiterou o pedido da professora Lina para que o CD deliberasse favoravelmente à
flexibilização da resolução. Neste momento o professor Felipe pediu a palavra para
falar que na ocasião da elaboração da resolução vigente, ele integrava a comissão
responsável pela elaboração do referido documento. Em continuidade, o professor
Felipe esclareceu que a decisão em estipular um limite de orientação por docente se
deu principalmente pela alta concentração de trabalhos orientados por poucos
professores do curso. O professor Felipe exemplificou dizendo que dois professores
assumiam cerca de 90% dos trabalhos de conclusão. Sendo assim, o professor
pontuou que para chegar ao número ideal de orientação por docente, foi realizado
uma média entre o número de docentes aptos a orientar que, dividida entre a média
dos trabalhos finais de curso em um período de três anos, resultou no número
estipulado na resolução. O professor Felipe esclareceu ainda que tal medida se deu,
em parte, para atender ao princípio da competência das diretrizes curriculares da
instituição, incentivando os alunos a buscarem outras possibilidades temáticas para
desenvolver seus trabalhos dentro dos cursos e contribuir para a descentralização
das atividades de orientação oportunizando que todos os docentes pontuem no
RADOC. O professor Assfalk argumentou que a alta concentração de interesse dos
discentes em temas específicos está relacionada à procura pelo tópico de interesse
que mais discutido na época da sua formação. O professor continuou sua fala
questionando aos conselheiros se existe alguma avaliação que constate relação entre
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o baixo rendimento acadêmico e o volume de orientação por docente. O professor
perguntou também se existia alguma limitação de orientação por docente na Iniciação
Científica e limitação de orientação na pós-graduação. O professor Felipe respondeu
ao questionamento dizendo que não existe nenhuma avaliação neste sentido e que
existe limitação de 3 orientações por docente na Iniciação Científica e, na pós-
graduação, existe o limite de 5 orientações por docente na linha mestrado e 7
orientações por docente na linha doutorado. A Professora Ana Claudia argumentou
que o seu pedido de flexibilização para orientação de projetos finais se deve ao
preenchimento do SICAD do ano de 2021. Em continuidade, o professor Marcelo
falou sobre o problema da concentração dos projetos finais e pontuou que a
resolução vigente existe para impedir este fenômeno. O professor continuou
argumentando a especificidade do curso da Engenharia de Computação, que tem na
grade curricular PFC1 e PFC 2. O professor Marcelo pontuou que este é um exemplo
de como a resolução não consegue atender a todos os cursos de forma igualitária. O
professor Felipe opinou que a resolução foi falha e precisa ser revisada por não
contemplar as especificidades suscitadas na fala do professor Marcelo. O professor
Gélson Cruz sugeriu que uma alternativa para inibir este tipo de conflito é a adoção
do modelo de banca independente. Em continuidade, o professor Reinaldo sugeriu
colocar em votação a flexibilização do limite de seis orientações durante o semestre
2020-2 devido à particularidade do ERE. Em votação, a flexibilização foi negada com 3
abstenções, 9 votos contrários e dois 2 favoráveis. Após a votação o professor
Cassio Vinhal pediu a palavra para argumentar que a decisão não contemplava o
curso de Engenharia de Computação e que a decisão precisava ser revista. O
professor Adalberto sugeriu que a flexibilização deveria levar em conta o quantitativo
de orientação por semestre e não por ano letivo. Na sequência o professor Leonardo
de Queiroz argumentou que a redação da resolução apresenta falhas e sugeriu que,
no caso do curso de Engenharia de Computação, deveria ser considerado para fins
de limite de orientação apenas o PFC 2. Neste momento o professor Felipe sugeriu
que fosse considerado o quantitativo de orientação por disciplina e não por projeto.
Em continuidade o professor Reinaldo pontuou que, como a decisão do Conselho foi
a não flexibilização da resolução, era preciso votar uma alternativa que atendesse a
particularidade do curso de Engenharia de Computação. Sendo assim, em acordo
com a discussão dos membros do CD, foi colocado em votação o limite de seis
orientações por docente em cada disciplina durante o ano letivo. Em votação, a
proposta do limite de seis orientação por disciplina durante o ano letivo, foi aprovada
por unanimidade. Na sequência, foi feita a apreciação do acordo entre EMC e EECA
para uso permanente da Sala de Depósito no Piso 0 do Bloco B. O professor Reinaldo
esclareceu que a proposta apresentada é resultado da reunião entre a direção da
ECCA e a direção da EMC, na qual foi solicitado à Escola de Engenharia Civil e
Ambiental a destinação do espaço da sala de depósito, localizada no piso 0 do bloco
B para instalação de uma sala de armazenamento de energia. O professor Reinaldo
esclareceu ainda que, o interesse partia do professor Enes que há algum tempo
desenvolve trabalhos com o uso de células fotovoltaicas. Em continuidade, o
professor Reinaldo informou que a escolha do espaço se devia ao posicionamento
estratégico e à proximidade das placas fotovoltaicas e dos quadros de energia
instalados no bloco B. O professor Reinaldo falou que, em resposta, a professora
Karla Emanuella, então diretora da EECA, informou que a sala pleiteada era de uso da
equipe de monitoria da EECA. Por ser ela favorável a destinação da sala ao projeto do
professor Enes, sugeriu o uso compartilhado da sala de monitoria da EMC com os
alunos da EECA. Na sequência foi aberta a discussão aos conselheiros. O técnico de
laboratório Gustavo Dias pontuou que, na realidade, a monitoria da Engenharia Civil
não acontece atualmente no espaço pleiteado. O professor Reinaldo esclareceu que,
segundo a professora Karla, a monitoria passaria a acontecer nesta sala e frisou que
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a contrapartida exigida pela professora era o uso comum na sala de monitoria da
EMC. O professor Fernando questionou se o compartilhamento da sala de monitoria
com a EECA seria em nível de espaço físico, e se eles contribuiriam com a
infraestrutura, como móveis e materiais de insumo. Em resposta, o professor
Reinaldo falou que a contrapartida era para compartilhar o espaço físico, sobre a
infraestrutura, nada impedia que fosse também acordada com a direção da EECA
uma ação conjunta. Em votação, o acordo entre EMC e EECA para uso permanente
da Sala de Depósito no Piso 0 do Bloco B e o uso compartilhado da sala de monitoria
da EMC com os alunos da EECA foi negado por ser maioria os conselheiros que se
abstiveram da votação. Na sequência, o professor Demostenes apresentou os
pareceres da Comissão de Projetos da EMC sobre os projetos: "Visão Auricular: uma
forma de auxiliar a locomoção de deficientes visuais" da Profa. Karina Rocha G. da
Silva e "Mobilidade automobilística projetos SAE” da Profa. Andreia. Nesta ocasião, o
professor Demostenes explicou os critérios de avaliação que a Comissão se utiliza ao
analisar os projetos submetidos. Em sua fala o professor esclareceu que os dois
projetos foram analisados pela Comissão de acordo com estes critérios. O projeto
“Visão Auricular: uma forma de auxiliar a locomoção de deficientes visuais”, precisou
ser adequado respeitando as sugestões da comissão. Em continuidade, o professor
informou que o projeto “Mobilidade automobilística projetos SAE” não precisou
passar por adequações. Diante disto, o professor Demostenes informou aos
conselheiros que a Comissão de Projetos se posicionou favoravelmente aos projetos
apresentados. Na sequência, o professor Reinaldo colocou em votação a aprovação
dos projetos: "Visão Auricular: Uma forma de auxiliar a locomoção de deficientes
visuais" da Profa. Karina Rocha G. da Silva e "Mobilidade automobilística projetos SAE”
da Profa. Andreia sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, o professor
Reinaldo explicou a necessidade de voltar ao ponto de número cinco da pauta para
deliberar a respeito do acordo entre EMC e EECA para uso permanente da sala de
depósito no Piso 0 do Bloco B. O professor Reinaldo pontou que era necessário
continuar as discussões sobre o acordo para que em nova votação os conselheiros
tivessem uma nova oportunidade de votar favoráveis ou contrários ao acordo. Após
as discussões, o acordo foi colocado em votação e aprovado com oito votos de
abstenções e treze votos favoráveis. O professor Reinaldo se comprometeu a
explicitar no documento a ser elaborado para firmar o acordo a exigência da
contribuição da EECA no atendimento das demandas estruturais e manutenção da
limpeza do espaço partilhado. Em seguida, a técnica Renata iniciou a apresentação do
plano de prioridade do PGC. Na ocasião, a técnica Renata explicou a necessidade de
se estabelecer prioridade de compra nos itens levantados pelos departamentos dos
três cursos da Unidade. O professor Reinaldo pediu a palavra pra esclarecer
aspectos relacionados a constituição da Comissão de Compras da EMC. Ele explicou
que, em um primeiro momento, a Comissão supracitada foi constituída respeitando
as orientações da resolução reguladora, onde os coordenadores de curso eram
também responsáveis pelas atribuições de agente de compras. Ainda sobre isso, o
professor Reinaldo colocou que, em uma redefinição, a comissão passou a ser
constituída pelos respectivos membros: Prof. Felipe Pamplona Mariano, Prof. Carlos
Galvão Pinheiro Júnior, Prof. Lourenço Matias, Técnica em Mecânica Renata Rodrigues
Alves e o Técnico de Laboratório Josephy Dias Santos. Esta comissão julgou
necessária a apreciação do CD sobre os itens a serem adquiridos pela Unidade.
Continuando, o professor Reinaldo pontuou que as prioridades estabelecidas dentro
do ano podem não ser as mesmas do ano seguinte. Logo, a técnica de laboratório
Renata esclareceu que a verba disponível para o planejamento correspondia a R$
98.213,00 (noventa e oito mil, duzentos e treze reais). Deste valor, oitenta e dois por
cento seria destinado a bens de custeio e o restante para bens de capital. O
coordenador do curso de Engenharia de Computação se absteve do pleito para que
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o valor seja dividido entre os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e a
parte Redes. Ao explicar a partir de gráficos apresentados ao CD, a técnica Renata
pontuou que, pelo levantamento prévio, a necessidade de compra dos
departamentos extrapolou o teto previsto de gastos. Em continuidade, a técnica
Renata e o professor Felipe esclareceram que, em conversa com os departamentos
responsáveis pelo levantamento das demandas de compra alguns ajustes foram
realizados, restando para o CD a decisão de quais itens priorizar. Na sequência, o
professor Carlos Galvão pontuou que a Engenharia de Computação se absteve do
pleito, deste modo, considerava ser fundamental que a parte de custeio da gerência
de redes, em especial a parte de manutenção dos laboratórios, fosse contemplada na
totalidade. O professor Reinaldo contribuiu com a fala do professor Galvão
pontuando que a gerência de redes deveria ser priorizada na divisão da verba de
custeio e, no que se refere a verba de capital, a prioridade deveria ser a compra dos
itens que possam atender a um maior número de usuários. O técnico Josephy
esclareceu a respeito dos recursos destinados as inscrições em eventos. Neste
sentido, colocou que, no ano de dois mil e vinte, o valor de R$ 3. 600, 00 (três mil e
seiscentos reais) não foi utilizado e questionou se as verbas para inscrições no ano
de dois mil e vinte e dois poderiam ser zeradas. A respeito das empresas que
disponibilizam orçamento para o processo de compra, o técnico Josephy esclareceu
que conforme orientação da DCOM, essa informação deveria ser disponibilizada de
maneira informal para não ferir os princípios que orientam as boas práticas de
compras da instituição. Em seguida, os conselheiros passaram a articular sobre as
possíveis adequações no valor destinado ao capital. Neste momento, o professor
Lourenço colocou que, no seu ponto de vista, a prioridade seria os laboratórios de
graduação. Ainda sobre a verba destinada a capital, o técnico Gustavo Dias
esclareceu que os oito computadores que aparecem no pedido feito pelo
departamento de redes não eram para uso coletivo, mas sim pedidos feitos por
servidores da unidade. O professor Reinaldo opinou que tais pedidos particulares não
deveriam constar nos itens solicitados pelo departamento de redes e sim nos dos
respectivos cursos. Em continuidade, a professora Cacilda explicou que o pleito dos
itens para o futuro laboratório Fotolab estaria condicionado à decisão da comissão e
do Conselho Diretor. A técnica Renata explicou que como o curso de engenharia da
computação se absteve no rateio, o valor seria distribuído para os cursos de
engenharia elétrica, engenharia mecânica e departamento de redes, sendo o valor de
vinte e três mil reais para cada uma das partes. Nesta ocasião, o professor Felipe
explicou que a discussão da prioridade de compra, se estabeleceu a partir da
exclusão de itens de menor urgência. O professor Lourenço reafirmou que as
demandas da gerência de redes deveriam ser priorizadas. Na sequência, os
conselheiros discutiram a respeito da retirada do pedido de oito computadores
solicitados pelos professores do pleito da verba destinada a capital. Decidiu-se, que a
compra dos itens solicitados deveria atender ao maior número de usuários possível e
que por isso que os pedidos particulares não seriam atendidos. Logo em seguida, os
pedidos de compra do curso de engenharia elétrica foram apreciados. Na ocasião o
professor Lourenço explicou que a compra de carrinhos para o laboratório FotonLab
deveria ser visto como prioridade. O professor Felipe pontou a necessidade da
compra de mobiliário para o prédio de engenharia mecânica e da compra de
computadores para equipar os postos de trabalho dos servidores que tomaram
posse nos últimos concursos. Na sequência o professor Lourenço esclareceu a
solicitação, feita pelo professor Bernardo e pela professora Cacilda, da compra de
armários e quadros brancos para os laboratórios. Logo em seguida, os conselheiros
voltaram a discussão a respeito da compra de computadores para equipar os postos
de trabalhos dos novos servidores lotados na EMC. Sem conclusão a respeito da
compra dos computadores, o professor Felipe aproveitou para esclarecer as
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solicitações de capital e de custeio do curso de engenharia mecânica. Após a fala do
professor Felipe, o técnico Josephy sugeriu que o valor destinado às despesas de
capital para o curso de engenharia elétrica e para o departamento de redes fosse
utilizado para compra de computadores e mobiliários. O professor Reinaldo se
manifestou favorável a sugestão do técnico Josephy. O professor Lourenço se
manifestou contrário à compra de computadores com o valor destinado ao curso de
engenharia elétrica. Após a fala do professor Lourenço, o professor Reinaldo sugeriu
que o valor de capital destinado ao departamento de redes fosse utilizado para
compra de computadores e o valor destinado ao curso de engenharia elétrica fosse
utilizado para compra de armários e carrinhos para os laboratórios. O professor
Lourenço concordou com a sugestão do professor Reinaldo e pontuou que o valor
deveria ser dividido entre a compra de carrinhos, armários e de quadros brancos. O
professor Felipe sugeriu que o valor fosse gasto com outros itens e não com
armários. O professor Demostenes concordou com a sugestão dada pelo professor
Felipe. Logo em seguida, o professor Reinaldo sugeriu que o valor de oito mil reais,
destinado ao departamento de gerência de redes, fosse gasto com a compra de dois
computadores. E que o mesmo valor destinado ao curso de engenharia elétrica,
fosse gasto com a compra de itens como armários e carrinhos para o laboratório de
conversão. Na sequência, o professor Lourenço sugeriu que o valor destinado ao
curso de engenharia elétrica fosse gasto com a compra de um carrinho e dois
quadros brancos. Logo em seguida, os conselheiros passaram a discutir a respeito
do uso da verba restante do capital destinado ao curso de engenharia elétrica. Na
sequência o professor Reinaldo colocou em votação a proposta de manter o que foi
solicitado por curso. Sendo assim, a verba destinada ao curso de engenharia elétrica
seria utilizada para a compra de um carrinho, dois quadros e armários. O recurso
destinado ao departamento de redes seria utilizado para compra de dois
computadores. Em votação, a proposta foi aprovada com nove votos favoráveis,
duas abstenções e sete votos contrários. E para constar, eu, Mariana do Nascimento
Sousa, coordenadora administrativa da EMC/UFG, lavrei a presente ata de reunião
ordinária do Conselho Diretor que, após aprovada, será assinada pelos seus
membros.

Documento assinado eletronicamente por Josephy Dias Santos, Técnico de
Laboratório, em 11/03/2022, às 09:13, 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 11/03/2022, às 09:13, 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 11/03/2022, às 09:13, 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 11/03/2022, às 09:13, 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 11/03/2022, às 09:13, 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 Bernardo Pinheiro De Alvarenga,
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