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ATA DE REUNIÃO Nº 05/08/2022/2022 - EMC

Aos cinco dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e
trinta minutos, reuniu-se, em sessão ordinária na sala Caryocar Brasiliense, 2o piso
do bloco A e de forma híbrida através do link meet.google.com/swo-ajvu-dzw, 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 os seguintes membros do Conselho, com direito a voz e voto: Alessandra
De Souza Nascimento De Oliveira, Andreia Aoyagui Nascimento , Carlos Galvão
Pinheiro Júnior , Daniel Fernandes Da Cunha, Diogo Appel Colvero, Dulcilene Pereira
Oliveira Garcia , Enes Goncalves Marra, Fernando Ferreira de Melo , Flavio Henrique
Teles Vieira, Geyverson Teixeira de Paula, Igor Kopcak, Leonardo De Queiroz Moreira ,
Lina Paola Garcés Negrete, Maria Leonor Silva de Almeida, Marlipe Garcia Fagundes
Neto, Reinaldo Gonçalves Nogueira, Rodrigo Pinto Lemos, Sigeo Kitatani Júnior.
Estiveram presentes com direito a voz: Alisson Assis Cardoso, Getúlio Antero de
Deus Júnior, João Antônio dos Reis, Karina Rocha Gomes da Silva, Marco Antonio
Assfalk de Oliveira, Sérgio Granato de Araújo . Foram pontos de pauta: 1. Informes
da Direção; 2. Apreciação das atas das reuniões do CD de 06.10.2022, 20.05.2022,
03.06.2022, 10.06.2022 e 01.07.2022 - Prof. Lourenço; 3. Apreciação da criação da
disciplina de núcleo livre Mecânica Veicular para Leigos - Professor Marlipe; 4.Apoio
institucional sem custo da UFG ao 15º Fórum GD Centro-Oeste, em Campo Grande -
Mato Grosso do Sul, de 9 a 11 de agosto - Professor Enes Marra; 5. Manifesto de
condolências em homenagem ao Prof. Adélio José de Moraes - FEELT/UFU - Professor
Enes Marra; 6.Apreciação das certidões ad referendum que aprovaram a extensão
do prazo de encerramento do curso de especialização em Engenharia Econômica e
Financeira para Projetos de Investimentos (processo 23070.004159/2018-11); a
indicação dos docentes Fernando Ferreira de Melo (titular) e Daniel Fernandes da
Cunha (suplente) para Câmara de Graduação do CEPEC (processo
23070.039103/2022-55); e a celebracã̧o do acordo de dupla diplomação entre a IMT
Atlantique e a UFG (processo 23070.037723/2022-50); 7. Apreciação do Acordo de
Parceria para desenvolver o projeto de pesquisa denominado “Análise da Aplicação
do Hidrogênio no Processo de Transição Energética Brasileiro, processo SEI n.º
23070.017473/2022-31 do Professor Sérgio Granato; 8. Apreciação do pedido de
renovação do acordo de mobilidade estudantil entre a EMC/UFG e a Universidade do
Porto, Portugal - Professor Rodrigo; 9. Outros assuntos. Verificado o quórum, o
diretor iniciou com os pedidos de inserções de pauta: apreciação do relatório do
quantitativo de vagas para fins de preenchimento de vagas remanescentes;
apreciação e aprovação dos programas das disciplinas optativas Sistemas de
Televisão Digital e Projetos, Sistemas de Comunicações Ópticas e Projetos, Acústica e
Projetos, e Sistemas de Radioenlaces Digitais e Projetos, a serem ofertadas como
Tópicos em Engenharia de Telecomunicações 1, 2, 3 e 4, respectivamente para a
Engenharia de Computação, e como Tópicos em Telecomunicações 1, 2, 3 e 4, para a
Engenharia Elétrica, relatado pelo Professor Reinaldo Gonçalves Nogueira, cuja
solicitação foi encaminhada pelo professor Getúlio. O Professor Reinaldo esclareceu
que a solicitação não demanda apreciação do conselho, mas oportunamente serão
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aprovados os planos de ensino. O segundo pedido de inserção foi do Professor
Emilson sobre alterações necessárias nos planos de ensino das disciplinas Métodos
Matemáticos Lineares e Sistemas de Controle. Considerando a aprovação das
inserções, o professor Lourenço sustentou a solicitação do professor Emilson e
esclareceu as justificativas que embasaram o pedido, bem como apresentou os
critérios de ajustes para avaliação e definição das médias conforme o plano. A
alteração foi aprovada por unanimidade. O Professor Lourenço, então, passou às
vagas remanescentes falando que o atendimento dos números apresentados no
relatório são inviáveis e sugeriu que a EMC não ofertasse vagas para o respectivo
Edital. O professor Enes sugeriu a oferta de um percentual de vagas, sendo uma
delas destinada a portador de diplomas, no sentido de mitigar problemas
relacionados à evasão e contemplando questões sociais inerentes. O Professor
Lourenço mencionou que alguns entraves, a exemplo do reduzido número de vagas
para Laboratório de Química, prejudicaria os novos ingressantes e afetaria o fluxo de
formação nos cursos da Unidade. Com a palavra, o Professor Reinaldo manifestou-
se no sentido de que, para o Curso de Engenharia Elétrica, fossem ofertas zero
vagas, por conta dos problemas com disciplinas de laboratório; o professor
Fernando apoiou o argumento do professor Reinaldo quanto ao curso de Engenharia
de Computação; o Professor Daniel concordou com os demais coordenadores que o
antecederam. Superados os debates, foram apreciadas três propostas: uma no
sentido da oferta de zero vagas, sustentada pelos Coordenadores dos três cursos;
outra do professor Enes no sentido de ofertar 10% das vagas levantadas para
ingresso em cada um dos cursos da EMC; e a terceira, do professor Carlos Galvão,
no sentido de consultar o Instituto de Química sobre o aumento da oferta de turma e
vagas de laboratório viabilizando a oferta dos 10% sob condição. Em votação, a
proposta do Professor Enes foi aprovada com a maioria de votos. Superadas as
apreciações das inserções, passaram aos pontos de pauta elencados na
convocação, iniciando com os informes da Direção. O Professor Lourenço falou
sobre o prazo para recadastramento dos planos de saúde para fins de
ressarcimento e sugeriu que todos procurem a ADUFG para eventuais orientações,
as quais também podem ser encontradas num passo a passo nas páginas do SINT e
da ADUFG; falou que muitos professores estão registrando férias em período letivo o
que demanda ajustes. Sobre este assunto, o Professor Reinaldo mencionou a
necessidade de um plano de férias que não afete a distribuição da carga horária para
o próximo semestre, uma vez que está contando com todos os docentes vinculados
a disciplinas. A Professora Andreia informou sobre o êxito do grupo PET em trazer
para a UFG o Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia em 12.06.23 e
solicitou a contribuição para avaliação de trabalhos entre outras ações. Após, foram
apreciadas as atas das reuniões do CD de 06.10.2022, 20.05.2022, 03.06.2022,
10.06.2022 e 01.07.2022 que foram aprovadas por unanimidade. Em seguida,
passou-se a apreciação da criação da disciplina de núcleo livre Mecânica Veicular para
Leigos. O Professor Marlipe falou da necessidade do cadastro dessa disciplina que
será ofertada pelo professor Ademyr, cujo objetivo básico é introduzir os discentes
na área. O cadastro da disciplina foi aprovado. Logo após, foi apreciado o apoio
institucional, sem custo, da UFG ao 15º Fórum GD Centro-Oeste, em Campo Grande
- Mato Grosso do Sul, de 9 a 11 de agosto. O Professor Enes falou que recebeu o
convite para participação e solicitação de apoio em divulgação do evento; que foram
oferecidas cem credenciais para participação remota; vinte e cinco convites para
participação presencial, em nome da UFG, todos de forma gratuita. O evento
acontecerá nos dias 9,10 e 11 de agosto do corrente ano. Em votação, o apoio foi
aprovado. O professor Enes prosseguiu com a palavra para falar sobre o manifesto
de condolências em homenagem ao Prof. Adélio José de Moraes – FEELT/UFU. Falou
que o docente foi uma pessoa cordata, querida e lecionou para muitos da Unidade;
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sugeriu que fosse redigida uma nota de pesar a ser registrada em nossos canais de
comunicação, o que foi aprovado. Em seguida foram apreciadas as certidões ad
referendum que aprovaram a extensão do prazo de encerramento do curso de
especialização em Engenharia Econômica e Financeira para Projetos de Investimentos
(processo 23070.004159/2018-11); a indicação dos docentes Fernando Ferreira de
Melo (titular) e Daniel Fernandes da Cunha (suplente) para Câmara de Graduação do
CEPEC (processo 23070.039103/2022-55); e a celebracã̧o do acordo de dupla
diplomação entre a IMT Atlantique e a UFG (processo 23070.037723/2022-50), sendo
todas aprovadas por unanimidade. Seguiram à apreciação do Acordo de Parceria
para desenvolver o projeto de pesquisa denominado “Análise da Aplicação do
Hidrogênio no Processo de Transição Energética Brasileiro (processo SEI n.º
23070.017473/2022-31). O Professor Sérgio Granato fez uma breve síntese sobre o
projeto e suas aplicações; disse que se trata de uma iniciativa de interesse nacional;
que o projeto envolve alunos da graduação, da pós, docentes da EMC e instituições
externas; que a proposta é relacionada ao hidrogênio verde; disse que está aberto a
novos colaboradores. O acordo de parceria para o projeto foi aprovado. Logo após,
passaram à apreciação do pedido de renovação do acordo de mobilidade estudantil
entre a EMC/UFG e a Universidade do Porto, Portugal. O professor Rodrigo falou que
a renovação se dará por conta do desajuste entre calendários; que envolve a
Engenharia, a Informática e a Química; que originalmente, participavam os
departamentos de engenharia e informática e propõe a expansão das vagas para
contemplar cada um dos cursos da EMC, no total de duas vagas para cada um deles,
ampliando a participação de discentes da Unidade. Em votação, foi aprovado por
unanimidade. Como não foram apresentados outros assuntos e nada mais havendo
a tratar, eu, Alessandra de Souza Nascimento de Oliveira, coordenadora
administrativa da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada
pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Coordenador de Curso, em 02/09/2022, às 09:29, 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 02/09/2022, às 09:29, 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 02/09/2022, às 09:29, 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 02/09/2022, às 09:29, 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 02/09/2022, às 09:30, 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 02/09/2022, às 09:31, 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 Felipe Pamplona Mariano,
Professor do Magistério Superior, em 02/09/2022, às 09:34, 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 Joao Antonio Dos Reis,
Assistente em Administração, em 02/09/2022, às 09:34, 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 02/09/2022, às 09:41, 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,
Secretária, em 02/09/2022, às 09:42, 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 Enes Goncalves Marra, Professor
do Magistério Superior, em 02/09/2022, 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.
Documento assinado eletronicamente por Geyverson Teixeira De Paula,
Professor do Magistério Superior, em 02/09/2022, às 10:11, 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 02/09/2022, às 10:50, 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 Diogo Appel Colvero, Engenheiro,
em 02/09/2022, às 11:36, 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 Lourenço Matias, Diretor, em
02/09/2022, às 18:45, 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 3158940 e o código CRC EF414BC9.

Referência: Processo nº 23070.047100/2022-95 SEI nº 3158940
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