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Aos nove dias do mês abril, 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 Ademyr
Gonçalves de Oliveira,  Adalberto Jose Batista, Adriano César Santana, Carlos Galvão
Pinheiro Júnior, Cassio Dener Noronha Vinhal, Daniel Fernandes da Cunha,
Demostenes Ferreira Filho, Diogo Appel Colvero,  Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Enes Goncalves Marra,  Fernando Ferreira de Melo, Felipe Pamplona Mariano, Flavio
Henrique Teles Vieira, Geyverson Teixeira de Paula, Gustavo Dias de Oliveira, Joao
Paulo da Silva Fonseca, Lina Paola Garces Negrete, Marlipe Garcia Fagundes Neto,
Maria Leonor Silva de Almeida, Mariana do Nascimento Sousa e Sigeo Kitatani Júnior.
Estiveram presentes, ainda, os servidores Ana Cláudia Marques do Valle, Bernardo
Pinheiro de Alvarenga, Cacilda de Jesus Ribeiro, Fleide Wilian Rodrigues Alves, Gelson
da Cruz Junior, Getúlio Antero de Deus Júnior, Igor Kopcak, José Wilson Lima Nerys,
Karina Rocha Gomes da Silva, Kléber Mendes de Figueiredo, Leonardo Guerra de
Rezende Guedes, Pedro Henrique Martins Rodrigues, Renata Rodrigues
Alves, Rodrigo Pinto Lemos, Tomas Antônio Costa Badan e Wander Gonçalves da
Silva. Foram pontos de pauta: 1. Informes; 2. Apreciação do pedido de implantação
do Laboratório de Mobilidade Elétrica da EMC/UFG; 3. Apreciação do pedido de
concessão de 200m² no LAMAF; 4. Apreciação do pedido de prorrogação do prazo
do projeto de pesquisa, Engenharia de Tecnologias Assistivas, para setembro de
2023 e prorrogação para 31/08/2026 a vigência do projeto de
pesquisa: Sistematização do projeto de uma aeronave rádio controlada -
Aerodesign 5. Apreciação do pedido de reserva do ônibus, com prioridade 1, para a
competição de Aerodesign 2021 em São José dos Campos, com data prevista para
25/10 a 03/11/2021; 6. Indicação do interlocutor da EMC para o ERE junto à
PROGRAD; 7. Escolha de novos membros para o NDE do curso de Eng. Elétrica e
indicação dos presidentes e vice-presidente; 8. Autorização para divulgar no site da
EMC o novo PPC da Eng. Elétrica (e sempre manter atualizado com a última versão
que consta do processo) que ainda não foi aprovado pela Câmara de Graduação (e
nenhum outro documento); 9. Apreciação dos pareceres da CAD nos processos
dos professores Sanderley Ramos Pires e Wander Gonçalves da Silva; 10. Outros.
Verificou-se o quórum e assim o Professor Reinaldo passou aos informes,
esclarecendo notícias divulgadas em alguns jornais da imprensa local, sobre a
aprovação da UFG para o Ensino Remoto até o final do ano de dois mil e vinte e dois,
ele encerrou o tema por não serem informações verídicas. Ainda, o professor
solicitou que a secretaria acadêmica notificasse aos discentes da EMC via e-mail,
sobre a importância de acompanhar as informações desta ordem por meio dos
canais de comunicação oficiais da UFG. Nesta mesma ocasião, foi informado sobre a
candidatura do professor Gélson da Cruz Júnior para representante no CONSUNI da
classe docente. Em continuidade foi pedido a todos, a devida atenção para o dia da
votação. Superados os informes, passou-se à apreciação do pedido de implantação
do Laboratório de Mobilidade Elétrica da EMC/UFG e da concessão de 200m² no
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LAMAF. O professor Geyverson Teixeira de Paula apresentou detalhadamente a
proposta de implantação do laboratório, e a forma como se daria a ocupação do
espaço pleiteado. Na sequência, o Professor Reinaldo reiterou os benefícios que,
caso fosse aprovado pelo CD, a implantação do laboratório traria ao desenvolvimento
das atividades acadêmicas. O professor Rodrigo Pinto Lemos tomou a palavra e
pediu esclarecimentos a respeito da ocupação dos espaços disponíveis na Unidade,
uma vez que em outra ocasião o Conselho Diretor deliberou que tal divisão estaria
sujeita a um planejamento prévio elaborado pela Comissão de Espaço da Unidade. Em
seguida, o professor Enes Goncalves Marra tomou a palavra para apresentar o
cenário de parceria entre a EMC e as entidades de apoio a pesquisa na
implementação do laboratório. Em seguida o professor Gélson da Cruz Júnior tomou
a palavra para explicar aspectos do andamento do trabalho da Comissão de Espaço
da EMC e pontuou que o poder deliberativo para ocupação dos espaços compete ao
Conselho Diretor. Foi informado também que, dado a particularidade do momento
pandêmico e a urgência no prazo de definição da aprovação do pedido, a Comissão
de Espaço não poderia se comprometer em elaborar o relatório para subsidiar a
decisão. O professor Sigeo Kitatani Júnior tomou a palavra e pontuou a fragilidade em
se aprovar a implantação sem antes existir um relatório emitido pela Comissão de
Espaço. O Prof. Sigeo sugeriu uma discussão, em um segundo momento, entre os
interessados na alocação de espaço na Unidade para definição e atendimento dos
interesses em conjunto. O professor Cássio Dener Noronha Vinhal tomou a palavra
para reiterar a fala do professor Sigeo. Na sequência, o professor Reinaldo tomou a
palavra e colocou em votação a necessidade de discussão prévia entre os
interessados na alocação de espaço na Unidade antes da deliberação sobre a
implementação do laboratório. Em votação, foi aprovado que a decisão do pleito se
daria sem a necessidade de discussão prévia entre os interessados na alocação de
espaço. No mesmo momento, foi colocado em votação o pedido de implantação do
Laboratório de Mobilidade Elétrica da EMC/UFG e da concessão de 200m² - térreo no
LAMAF que foi aprovado por dezesseis votos favoráveis e cinco abstenções. Na
sequência, foi feita a apreciação dos pedidos de prorrogação de prazo dos projetos
de pesquisa Engenharia de Tecnologias Assistivas para setembro de 2023
e Sistematização do projeto de uma aeronave rádio controlada – Aerodesign, para
31/08/2026. Em votação, as prorrogações foram aprovadas por unanimidade. Logo
em seguida, o professor Felipe Pamplona fez a apresentação do pedido de reserva
do ônibus, com prioridade um, para a competição de Aerodesign 2021 em São José
dos Campos, com data prevista para 25/10 a 03/11/2021. O Professor Reinaldo
tomou a palavra e sugeriu que fosse feita a deliberação aprovando a reserva em
prioridade um, e caso surja futuramente outra demanda, uma nova votação seria
feita para redefinição do grau de prioridade. Em votação, a reserva do ônibus em
prioridade um foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a professora Gisele,
convidada a participar da reunião, tomou a palavra para falar sobre a indicação do
interlocutor da EMC para o ERE junto à PROGRAD. O professor Enes Goncalves
Marra manifestou interesse em representar a EMC junto à PROGRAD, assim como o
professor Marco Antonio Assfalk de Oliveira. Em votação, os dois nomes foram
aprovados por unanimidade. Em continuidade, foi feita a apreciação do pedido de
escolha de novos membros para o NDE (Núcleo Docente Estruturante) do curso de
Eng. Elétrica e indicação dos presidentes e vice-presidente. O professor Enes, tomou
a palavra para esclarecer a importância da substituição da professora Gisele, que
teve seu desligamento da UFG em função da aposentadoria, na composição do NDE.
Nesta ocasião foi informado o nome  dos  docentes  que atualmente compõem o
NDE da Engenharia Elétrica, sendo eles: Enes Goncalves Marra, Lourenço Matias, Lina
Paola Garces Negrete, Igor Kopcak, Cacilda de Jesus Ribeiro e Emilson Rocha de
Oliveira. Em discussão, o professor Carlos Galvão manifestou interesse em ser
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membro do NDE da Engenharia Elétrica. Em continuidade, o professor tomou a
palavra para pontuar que o professor Enes, como atual suplente do NDE no CD,
deverá organizar uma reunião entre os seus integrantes para deliberar sobre a
indicação do novo presidente e vice. Em votação, a decisão foi aprovada por
unanimidade. Na sequência, a professora Gisele tomou a palavra para solicitar
autorização para divulgar no site da EMC o novo PPC da Eng. Elétrica. O professor
Reinaldo tomou a palavra e pontuou que, caso aprovado pelo CD, a divulgação deve
ser feita em pdf, com uma descrição em marca d’água informando que o documento
está em processo de análise. Em votação, o pedido foi aprovado com um voto
contrário. Logo em seguida, foi feita a apreciação dos pareceres da CAD para a
progressão dos professores Sanderley Ramos Pires e Wander Gonçalves da Silva. O
professor Adalberto José Batista fez a apresentação do parecer da CAD no processo
de progressão do professor Wander que, de acordo com o documento, recebeu na
categoria avaliação da diretoria nota 10. Na avaliação discente, o referido professor
recebeu nota 8,8 e na categoria RADOC, foi atribuída a nota 10 ao professor. Em
continuidade foi feita a apresentação do parecer da CAD para o processo de
progressão do professor Sanderley. Na categoria avaliação da diretoria, foi atribuída
nota 10 ao professor, na avaliação discente nota 9,1 e na avaliação RADOC o
professor recebeu nota 10. Estando ambos os professores habilitados para
progressão, os pareceres foram aprovados por unanimidade. E para constar, eu,
Mariana do Nascimento Sousa, coordenadora administrativa da EMC/UFG, lavrei a
presente ata que, após aprovada, será assinada pelos seus membros.
Ademyr Gonçalves de Oliveira ____________________________________________________
Adriano César Santana ___________________________________________________________
Adriano Domingues Kiki Pedroza __________________________________________________
Andreia Aoyagui Nascimento _____________________________________________________
Carlos Galvão Pinheiro Júnior _____________________________________________________
Cassio Dener Noronha Vinhal _____________________________________________________
Daniel Fernandes da Cunha _______________________________________________________
Demostenes Ferreira Filho ________________________________________________________
Diogo Appel Colvero ____________________________________________________________
Dulcilene Pereira de Oliveira Garcia ________________________________________________
Enes Gonçalves Marra ___________________________________________________________
Felipe Pamplona Mariano ________________________________________________________
Flavio Henrique Teles Vieira ______________________________________________________
Geyverson Teixeira de Paula ______________________________________________________
João Paulo da Silva Fonseca ______________________________________________________
Josephy Dias Santos _____________________________________________________________
Leonardo de Queiroz Moreira _____________________________________________________
Lina Paola Garcés Negrete ________________________________________________________
Lourenço Matias _______________________________________________________________
Mariana do Nascimento Sousa _____________________________________________________
Marlipe Garcia Fagundes Neto ____________________________________________________
Maria Leonor Silva de Almeida ____________________________________________________
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Otavio Monteiro Oliveira Lima ____________________________________________________
Reinaldo Gonçalves Nogueira _____________________________________________________
Sigeo Kitatani Júnior ____________________________________________________________
Vinicius Faria Costa Mendanha

Documento assinado eletronicamente por Lourenço Matias, Coordenador
de Curso, em 11/06/2021, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto De Almeida Vilela,
Professor do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 08:57, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Pamplona Mariano,
Professor do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 09:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diogo Appel Colvero, Engenheiro,
em 11/06/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Diretor, em 11/06/2021, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo De Queiroz Moreira,
Professor do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 09:13, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Secretário, em 11/06/2021, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Martins
Rodrigues, Assistente em Administração, em 11/06/2021, às 09:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento,
Professor do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Dias De Oliveira, Técnico
de Tecnologia da Informação, em 11/06/2021, às 11:12, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinto Lemos, Professor
do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 11:12, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maria Leonor Silva De Almeida,
Professora do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 11:12, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavio Henrique Teles Vieira,
Coordenador de Pós-graduação, em 11/06/2021, às 11:13, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Enes Goncalves Marra, Professor
do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 11:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fleide Wilian Rodrigues Alves,
Técnico de Laboratório, em 11/06/2021, às 11:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Lina Paola Garcés Negrete,
Professora do Magistério Superior, em 11/06/2021, às 11:14, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 2126031 e o código CRC F3C6C981.

Referência: Processo nº 23070.029553/2021-59 SEI nº 2126031
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