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ATA DE REUNIÃO Nº 19/08/2022/2022 - EMC

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho
Diretor da da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da
Universidade Federal de Goiás, para uma reunião extraordinária, de forma remota,
através do link meet.google.com/vkg-xcso-exf para tratar da seguinte pauta: 1.
Apreciação da solicitação da retificação da Portaria de afastamento do professor
Flávio Geraldo para o Pós doutorado - Prof Lourenço; 2. Apreciação da cessão por
um período de 18 meses, da quadra (de esportes) das Escolas de Engenharia da
Universidade Federal de Goiás, para instalação de uma lona de circo, referente à
cooperação com o Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França -
Prof Lourenço; 3.Outros assuntos. Além do Diretor da Unidade, estiveram presentes
com direito à voz e voto: os servidores Igor Kopcak, Diogo Appel Colvero, Reinaldo
Gonçalves Nogueira, Carlos Galvão Pinheiro Júnior, Leonardo de Queiroz Moreira,
Viviane Cipriano Mota Sousa, Marlipe Garcia Fagundes Neto, Josephy Dias Santos,
Sigeo Kitatani Júnior, Fernando Ferreira de Melo, Gelson Antonio Andrea Brigatto, Lina
Paola Garcés Negrete, Andreia Aoyagui Nascimento, Rodrigo Pinto Lemos, Enes
Goncalves Marra, e Daniel Fernandes da Cunha. Não compareceram representantes
discentes. Estiveram presentes os servidores com direito a voz: Getúlio Antero de
Deus Júnior, Gustavo Dias de Oliveira, Karina Rocha Gomes da Silva, Álisson Assis
Cardoso, João Antonio dos Reis, Marco Antonio Assfalk de Oliveira, Ana Cláudia
Marques do Valle, e Euler Bueno dos Santos. Verificado o quórum, o Diretor iniciou a
reunião dizendo que deixaria os informes para a próxima reunião. O professor
Lourenço inverteu a pauta e passou à apreciação da cessão por um período de 18
meses, da quadra de esportes, sendo acrescentado ao pedido, uma sala para
atender um coordenador e cinco professores do Basileu França, na Quadra das
Engenharias. Prosseguiu dizendo que a iniciativa faz parte das ações provenientes do
convênio firmado entre a Universidade Federal de Goiás e Governo do Estado de
Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEDI) e a
FUNAPE para gestão das Escolas do Futuro do Estado de Goiás; que a EECA
respondeu ao ofício de solicitação das autoridades gestoras para uso desses
espaços com os critérios para utilização, tais como, segurança, limpeza e ruídos; que
a sala destinada aos professores seria compartilhada com a sala apoio a docentes do
CAE; que são cerca de 96 (noventa e seis) alunos com aulas nos três turnos. O
Professor Reinaldo sugeriu o empréstimo da antiga sala do CA da Mecânica. O
Professor Lourenço colocou a sugestão do professor Enes de disponibilizar salas do
Bloco B. Considerando o tempo demandado, foi ponderado que seria arriscado
comprometer um espaço destinado a aulas. O professor Igor entende que os
professores poderiam utilizar a sala de apoio, uma vez que o farão de forma
esporádica e, pelo que conhece das práticas da lona, acredita que não haverá
problema com ruídos. O professor Assfalk indagou sobre a fiação que passa no
espaço a ser utilizado pela lona, sobre os custos com o consumo de energia elétrica
que será fornecida para o funcionamento das atividades do circo e se contribuirão
com a manutenção da estrutura a ser utilizada. O Professor Lourenço informou que
foi contratada uma empresa terceirizada para tratar do deslocamento da rede de
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energia que passa na quadra e que não ensejará ônus para a Unidade. A técnica
Alessandra falou que solicitou o projeto de instalação da lona e o planejamento das
ações a serem desenvolvidas de modo a facilitar os necessários ajustes para
compatibilizar as atividades de ambas as instituições envolvidas, evitando
transtornos, porém, não obteve êxito; sugeriu que fosse utilizada a sala de monitoria
do CAE para atender as atividades teóricas do circo, uma vez que está subutilizada e
o coordenador da lona gostaria de concentrar as atividades em espaços que sejam
próximos À lona, no intuito de evitar grandes movimentações de crianças, inclusive.
O Professor Fernando falou que se preocupa com a ocupação da sala de monitoria,
tendo em vista que, durante o tempo que Coordenou o programa, era frequente a
demanda por espaço para os monitores. Seguiu-se um longo debate sobre
segurança, precarização dos banheiros do CAE, custos com adequações estruturais,
energia e questões relacionadas à segurança, sobretudo por conta da presença de
crianças em convivência com adultos. Em votação, a proposta de cessão da quadra
para instalação da lona do circo e o uso da sala de apoio para professores foram
aprovadas. Será posteriormente encaminhado um ofício com as questões levantadas
sobre eventuais ajustes para o funcionamento da lona. Em seguida passou-se à
apreciação da solicitação da retificação da Portaria de afastamento do professor
Flávio Geraldo para o Pós-doutorado. O Professor Lourenço falou que a solicitação
consiste no ajuste da data de afastamento para o dia primeiro de junho de 2022 com
retorno em trinta e um de maio de 2023, por conta da data de implementação da
bolsa destinada ao professor para o pós-doutorado, sendo certo que, o professor
ainda lecionou até o dia primeiro de junho na Unidade e o substituto só iniciou suas
atividades no dia 7 de junho, data da portaria de contratação, com término em 15
março 2023; que como o afastamento do professor não prevê prorrogação, a
alternativa seria alterar a vigência da portaria para o professor não perder nem a
bolsa nem o projeto no qual está engajado; que a servidora Wilma, da DAP, falou que
poderia levar a proposta ao CD para fins de apreciação. Em votação, a solicitação foi
aprovada. O professor Flávio Geraldo falou que houve dificuldade de cadastro junto à
FAPESP (agência financiadora); que permaneceu lecionando em virtude do
descompasso das datas acarretado pela dificuldade do cadastro; que está
participando de um projeto relevante e gostaria de usufruir de todo o tempo do
mesmo. O professor Lourenço falou que além de retificar a portaria, seriam
necessários outras providências burocráticas, como mudar o PDP, os boletins de
frequência e uma declaração da direção constando que o professor estava em
atividade no período entre 7 março e 1º de junho. O professor Flávio Geraldo sugeriu
a prorrogação do contrato do professor substituto por três meses, como é de
praxe, caso houvesse a retificação da portaria; que, do contrário, poderia lecionar
sem problemas. O professor Fernando falou que na hipótese de não ocorrer a
prorrogação do substituto, precisam pensar em outros professores que deverão
assumir a disciplina do professor Flávio. O professor Lourenço, entende que não
haverá problemas com a prorrogação do substituto que se justifica para garantir o
término do semestre. Em votação a retificação da portaria foi aprovada. Em seguida,
passaram a outros assuntos. O professor Carlos Galvão falou da necessidade de
recomposição do CD, com eleição prevista para setembro; que pensou nos alunos,
sobretudo por conta de não haver alunos do curso de Engenharia de Computação. O
professor Reinaldo esclareceu que os eleitos tomarão posse em novembro. O
professor Daniel levou um questionamento dos discentes para redução do prazo de
representação discente para um ano, ao que o professor Reinaldo respondeu que a
previsão normativa prevê dois anos e sugeriu que, no segundo ano, o suplente
assuma o encargo. O professor Daniel falou que redistribuiu as atividades do
professor José Lúcio, o qual se encontra hospitalizado, e que no próximo semestre
terão um professor “emprestado” do curso de engenharia de materiais, o que
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demandará um documento para liberação do curso de docência universitária. Nada
mais havendo, o Diretor encerrou a reunião e eu, Alessandra de Souza Nascimento
de Oliveira, Coordenadora Administrativa da EMC, lavrei a presente ata que, após
aprovada, será assinada pelos seus membros.

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 09:30, 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 Marlipe Garcia Fagundes Neto,
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 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 Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Coordenador de Curso, 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.
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.
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 09:43, 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 09:54, 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 10:12, conforme
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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 3158944 e o código CRC A6B9C4FA.

Referência: Processo nº 23070.047100/2022-95 SEI nº 3158944
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