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ATA DE REUNIÃO Nº 01/2022/2022 - EMC

Aos vinte e um dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 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, em ordem de assinatura da lista de presença com direito a voz e voto: Igor
Kopcak, Diogo Appel Colvero, Enes Goncalves Marra, Viviane Cipriano Mota Sousa, Daniel
Fernandes Da Cunha, Marlipe Garcia Fagundes Neto, Felipe Pamplona Mariano, Dulcilene
Pereira Oliveira Garcia, Andreia Aoyagui Nascimento, Fernando Ferreira De Melo,, Adriano César
Santana, Leonardo De Queiroz Moreira, Sigeo Kitatani Júnior, Aliucha Morais Barbalho, Flávio
Geraldo Coelho Rocha, Josephy Dias Santos, Lina Paola Garcés Negrete, Flavio Henrique Teles
Vieira, Rodrigo Pinto Lemos, Cassio Dener Noronha Vinhal, Geyverson Teixeira De Paula e
Ademyr Goncalves De Oliveira. Estiveram presentes os servidores em ordem de assinatura da
lista de presença com direito a voz: Getúlio Antero De Deus Júnior, Renata Rodrigues Alves, Jose
Lucio Gonçalves Junior, Gustavo Dias De Oliveira, Marco Túlio Oliveira Cardoso, Wander
Gonçalves Da Silva, Fleide Wilian Rodrigues Alves, José Wilson Lima Nerys, Tomas Antonio
Costa Badan, Marco Antonio Assfalk De Oliveira, Karina Rocha Gomes Da Silva, Carlos Alberto
De Almeida Vilela, Marcos Antônio De Sousa, Ana Cláudia Marques Do Valle, Pedro Henrique
Martins Rodrigues, Cacilda De Jesus Ribeiro, Kléber Mendes De Figueiredo. 1. Informes; 2.
Eleição do coordenador de estágio do curso de engenharia de computação; 3. Apresentação da
Comissão do Processo Eleitoral para os Cargos de Diretor e de Vice-Diretor da EMC/UFG:
normas para a consulta de Diretor e Vice-Diretor, para o período de 05/2022 a 05/2026 (de
acordo com a Lei No. 9.192/95 e o Decreto No.1.916/96); e o cronograma de datas, com a
realização da consulta em 10/03/2022 via SIGEleição (Prof.a. Cacilda de Jesus Ribeiro); 4.
Apreciação da aprovação ad referendum pelo Conselho Diretor da Escola de Engenharia
Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás do parecer 5 (2626140),
favorável à manutenção das notas atribuídas pela banca examinadora, designada pela PORTARIA
Nº 3551 (2478539) DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, em resposta a recurso interposto pelo
candidato Fábio Pereira Benjovengo, portador do CPF no 223.861.978-08, no âmbito do
concurso público Edital Nº 18/2021 para preenchimento de vaga de Professor do Magistério
Federal na área de Controle e Sistemas Lineares, realizado pela Unidade Acadêmica ESCOLA
DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO, Processo N°
23070.031898/2021-72, contra a “nota da prova didática e nota da defesa do memorial de
pesquisa” (sic). (Prof. Marco Antonio Assfalk de Oliveira); 5. Apreciação do Resultado Final do
concurso público Edital no 18/2021 para preenchimento de vaga de Professor do Magistério
Federal na área de Controle e Sistemas Lineares, Processo N° 23070.031898/2021-72. (Prof.
Marco Antonio Assfalk de Oliveira); 6. Atualização dos documentos RESOLUÇÃO EMC No
001/2020 - RESOLUÇÃO - CONSELHO DIRETOR DA EMC Nº 001/2020 e PORTARIA SEI No
82, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 - composição do Conselho Diretor desta Unidade de Ensino
Superior - atualização de Coordenador de Monitoria para Coordenador de Projetos e Programas
de Graduação (Prof. Marlipe Garcia Fagundes Neto); 7. Discussão do OFÍCIO CIRCULAR No
61/2021/PROGRAD/UFG: necessidade de autorização do CD para estágios em formato remoto
ou híbrido. (Prof. Igor Kopcak); 8. Definição de metodologia para atribuição de professores
orientadores de estágio. (Prof. Igor Kopcak); 9. Apresentação de proposta de renovação do
Convênio com a Universidade de Darmstadt, na Alemanha. (Prof. Wander Gonçalves da Silva); 10.
Eleição para coordenação do curso de engenharia mecânica. (Prof. Sigeo Kitatani Junior); 11.
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Apreciação dos Pareceres da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa sobre os Projetos
de Pesquisa (Prof. Geyverson Teixeira de Paula): 11.1) "Usinabilidade de ligas de aço
inoxidáveis” e "Resistência mecânica de peças fabricadas pelo método de manufatura aditiva por
diferentes parâmetros de fabricação” do Prof. Daniel Fernandes; e 11.2) "Sistema de
Eficientização e Monitoramento do Uso da Água e Energia Elétrica em Sistemas de Irrigação
Utilizando Pivô Central – Cabeça de Série" do Prof. José Wilson; 12. Renovação das Portarias de
Coordenação de Laboratório 020/2020 (LAMAF-Metrologia: Coordenador Kléber Mendes de
Figueiredo), 021/2020 (LAMAF-Materiais e Microestrutura: Coordenador José Lúcio Gonçalves
Júnior), 022/2020 (LAMAF-Fundição e Soldagem: Coordenador Demostenes Ferreira Filho) e
023/2020 (LAMAF-Usinagem: Coordenador Daniel Fernandes da Cunha). (Prof. Daniel
Fernandes da Cunha); 13. Substituição do Coordenador do Laboratório LAMAF- Ensaios
Mecânicos (Portaria 021/2020) para o professor Daniel Souza. (Prof. Daniel Fernandes da
Cunha); 14. Criação do Laboratório LAMAF-Manufatura Aditiva - coordenação do Daniel
Fernandes da Cunha. (Prof. Daniel Fernandes da Cunha); 15. Apreciação dos pareceres de
projetos de extensão e cultura (Prof.a. Andreia Aoyagui Nascimento): 15.1) Renewable Energy with
Focus on Wind Power; 15.2) Curso de Modelagem e Análise Dimensional; 15.3) Evolução do
CAM, a manufatura na indústria 4.0, sistemas conectados; 15.4) Orientações sobre o
preenchimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Livro de Ordem (CREA-GO);
16. Apreciação dos pareceres da CAD ( Prof. Rodrigo Pinto Lemos): 16.1) Processo
23070.068424/2021-86 de interesse da Profa. Andreia Aoyagui Nascimento; 16.2) Processo
23070.063538/2021-30, de interesse do Prof. Daniel Fernandes da Cunha; 17. Outros assuntos.
Verificou-se o quórum e assim o diretor Reinaldo começou os trabalhos cumprimentando a todos
e dando boas vindas à chegada de um novo ano. O diretor Reinaldo iniciou os informes
comentando sobre a portaria da reitoria da UFG que junto a um formulário normatizará a cobrança
do certificado de vacinação e as consequências daqueles que não o apresentarem. Não haverá
opção de apresentação de testes. O formulário será acessado por login único e solicitará, além do
comprovante de vacinação, algumas informações quanto as datas de vacinação a fim de facilitar o
manejamento do banco de dados. Houve muitas sugestões e por isso a norma voltou para a
procuradoria da UFG. O diretor Reinaldo ressaltou que, de todo modo, já há decisão de que será
exigida o comprovante. Isso inclui a possibilidade de que os alunos e servidores, a partir do
momento da exigência, tomem a vacina, sendo considerada como válida a vacinação. O docente
terá acesso à lista de vacinação e caso um discente não tenha apresentado o comprovante
poderá acionar a vigilância para que esta verifique junto ao aluno os motivos da não
apresentação. Quanto ao adiamento da ampliação das atividades presenciais, o diretor Reinaldo
comentou que ainda não há decisão de quando voltará. O servidor Digo questionou quanto a
alguma prevenção sobre a verificação da autenticidade dos certificados de vacinação. O diretor
Reinaldo informou que o acesso a essas informações será restrita a alguns servidores, em regra,
ao diretor ou algum outro designado. A verificação será feita pelo QR Code do certificado. O
diretor Reinaldo mencionou a necessidade de auxílio dos coordenadores de curso para essa
verificação já que o número de discentes é bem maior que o de servidores. O professor Enes
sugeriu uma verificação por amostragem. O diretor Reinaldo mencionou que a vigilância estará
presente nos campi da UFG para também realizar essa amostragem espontânea. Colocou ainda
sobre a problemática de alguns servidores que se recusam a vacinar e de que há unidade
acadêmica onde os servidores vacinados estão com abaixo-assinado para não trabalharem com
servidores não vacinados. O diretor Reinaldo ainda informou sobre a posse da nova gestão da
reitoria, que já ocorreu a posse da Professora Angelita, terceira colocada na lista de consulta
pública. Informou que já existem alguns nomes confirmados para a nova gestão. Professor Everton
na PROPESSOAS, Professora Maísa na PROEC, dentre outros. Uma forma encontrada para
conciliar essa nomeação contrária ao resultado da consulta pública foi a colocação do Professor
Edward e da Professora Sandramara como assessores especiais da reitoria nesse primeiro
momento, a fim de auxiliar nessa transição. A ideia é que o planejamento proposto pela profa.
Sandramara seja implementado. O diretor Reinaldo informou ainda sobre a nova gestão do
programa de pós-graduação de engenharia mecânica, agora com a professora Andreia como
coordenadora e o professor Demostenes como vice-coordenador. O diretor Reinaldo desejou
sucesso a nova gestão, exaltando a persistência e dedicação do grupo para a aprovação do
mestrado no programa. Em seguida, o diretor Reinaldo pediu a inclusão dos seguintes pontos de
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pauta; 1) Apresentação dos Projeto de Ensino aprovados por ad referendum (Prof. Marlipe) -
23070.066147/2021-77 Laboratório de Engenharia Térmica e Fluidos (LATEF) de portas Abertas;
- 23070.067275/2021-38 Desenvolvimento de Ferramentas para o Ensino de Microcontroladores;
- 23070.062452/2021-90 Gamificação em Projetos Mecânicos para Engenharia Mecânica/UFG
para o semestre letivo de 2021/, 2022/1 e 2022/2; - 23070.060359/2021-41 Projeto de Ensino da
disciplina Introdução à Engenharia de Computação; 2) Compras e o planejamento PAC 2022 e
2023 (Josephy e Renata); 3) Pedido de reconsideração do parecer da comissão de revalidação
de diploma da requerente Karla Tatiane Zorzam Brito, processo SEI n° 00584.1.24497/05-2020
(Prof. José Lúcio). Colocado em votação, a inserção destes pontos foi aprovada. Primeiro ponto
em apreciação: Eleição do coordenador de estágio do curso de engenharia de computação. O
professor Sandrerley se dispôs. Colocada em votação, seu nome foi aprovado. O diretor Reinaldo
colocou que ainda estão abertas as vagas para suplente da coordenação de estágio de
engenharia elétrica e de computação. O prof. Enes se manifestou no sentido de assumir a
suplência da coordenação de estágio da engenharia elétrica e foi eleito por aclamação. Pelo fato
de a professora Andreia assumir a coordenação do Programa de Pós-graduação e assim deixará
a coordenação de extensão da unidade, bem como o professor Assfalk deixará a vice-
coordenação de extensão. O professor Marlipe também colocou que como será vice-coordenador
da engenharia mecânica, deixará de ser Coordenador de projetos e programas de graduação da
EMC. Próximo ponto: Apresentação da Comissão do Processo Eleitoral para os Cargos de
Diretor e de Vice-Diretor da EMC/UFG: normas para a consulta de Diretor e Vice-Diretor, para o
período de 05/2022 a 05/2026 (de acordo com a Lei No. 9.192/95 e o Decreto No.1.916/96); e o
cronograma de datas, com a realização da consulta em 10/03/2022 via SIGEleição (Prof.a.
Cacilda de Jesus Ribeiro). A professora Cacilda fez a apresentação das normas pelo recurso do
google meet, pontuando sobre os requisitos para candidatura, para a formação de chapas e o
período de inscrição (24/01/2022 a 07/02/2022). Apresentou o formulário de candidatura que após
ser preenchido deverá ser encaminhado a secretaria e, posteriormente, ao diretor para
homologação. Em seguida, será inserido no sistema de eleição do SIGAA e em processo SEI. O
período da campanha eleitoral será entre 08/02 e 08/03. A comissão propõe um encontro entre os
candidatos e a comunidade acadêmica no dia 18/02 para apresentação de propostas. Estão
aptos a votar, docentes, técnicos e discentes via SIGEleição com a seguinte distribuição entre as
categorias, 70%, 20% e 10%, respectivamente. O resultado da eleição será divulgado e
promulgado no dia 11/03. Esse prazo garante tranquilidade a uma possível transição já que a nova
gestão se inicia no mês de maio. A professora Cacilda apresentou o cronograma do período
eleitoral com a consulta prevista para o dia 10/03. Ainda, apresentou uma proposta de modelo de
formulário de inscrição de chapa. Foi aberta a palavra para esclarecimento de dúvidas ou
complementações. O professor Assfalk parabenizou a comissão pelo trabalho e sugeriu que o
momento de apresentação das propostas dos candidatos no dia 18/02 seja realizado no google
meet mas também divulgado pelo youtube, considerando que o google meet tem um limite de 100
pessoas. Considerando esta sugestão, o diretor Reinaldo ponderou sobre inserir essa divulgação
no youtube nas normas. Em votação, as normas foram aprovadas. O diretor Reinaldo agradeceu
aos membros da comissão pelo trabalho desenvolvido. Próximo ponto: Apreciação da aprovação
ad referendum pelo Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de
Computação da Universidade Federal de Goiás do parecer 5 (2626140), favorável à manutenção
das notas atribuídas pela banca examinadora, designada pela PORTARIA No 3551 (2478539) DE
10 DE NOVEMBRO DE 2021, em resposta a recurso interposto pelo candidato Fábio Pereira
Benjovengo, portador do CPF no 223.861.978-08, no âmbito do concurso público Edital no
18/2021 para preenchimento de vaga de Professor do Magistério Federal na área de Controle e
Sistemas Lineares, realizado pela Unidade Acadêmica ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA,
MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO, Processo N° 23070.031898/2021-72, contra a “nota da prova
didática e nota da defesa do memorial de pesquisa” (sic). (Prof. Marco Antonio Assfalk de
Oliveira). Falando em nome da banca examinadora, o professor Assfalk apresentou a certidão da
banca de comissão recursal composta pelos professores Carlos Galvão, Lourenço e João Paulo,
a qual indeferiu o recurso questionando o fato de não constar o uso de projetores no edital do
concurso. Colocada em votação, a certidão ad referendum foi aprovada. O professor Enes
sugeriu que o Conselho Diretor envie carta de agradecimento aos membros da banca do
concurso pelo trabalho realizado. O professor Assfalk agradeceu a manifestação do professor
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Enes. O professor Assfalk prosseguiu para o ponto Apreciação do Resultado Final do concurso
público Edital no 18/2021 para preenchimento de vaga de Professor do Magistério Federal na
área de Controle e Sistemas Lineares, Processo N° 23070.031898/2021-72 tendo como primeiro
colocado Wesley Rodrigues de Oliveira, com média final 8,55. Classificado em segundo lugar
Álisson Assis Cardoso, com média final 7,21. Colocado em votação o resultado final foi aprovado
com a abstenção do professor Flavio Henrique. O professor Igor questionou a universidade em
que os aprovados fizeram sua formação. O professor Assfalk esclareceu que o candidato Wesley
tem formação na UNB e o candidato Álisson se formou na UFG. Próximo ponto: Atualização dos
documentos RESOLUÇÃO EMC No 001/2020 - RESOLUÇÃO - CONSELHO DIRETOR DA EMC
No 001/2020 e PORTARIA SEI No 82, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 - composição do
Conselho Diretor desta Unidade de Ensino Superior - atualização de Coordenador de Monitoria
para Coordenador de Projetos e Programas de Graduação O professor Marlipe solicitou a
alteração da referida resolução a fim de que conste no lugar do coordenador de monitoria,
coordenador de projetos e programas de graduação. Próximo ponto: Discussão do OFÍCIO
CIRCULAR No 61/2021/PROGRAD/UFG: necessidade de autorização do CD para estágios em
formato remoto ou híbrido. O professor Igor apresentou o ofício pelo recurso apresentação no
google meet a fim de frisar que o Conselho Diretor, pela leitura do ofício, especificamente de seus
artigos 36 e 48, deve autorizar a realização de estágio remoto, depois de manifestação do núcleo
docente estruturante. O professor Igor pontuou que, na prática, os alunos negociam com as
próprias empresas e depois procuram a unidade para formalizar o vínculo de estágio. Além disso,
colocou que apenas em alguns casos é possível apreender que o estágio será realizado de forma
remota, quando o local do estágio está em outra localidade. O professor Igor colocou que, em
regra, a informação de que o estágio é remoto não consta na documentação. O professor Igor
sugeriu que o CD delegue a competência dessa aprovação aos coordenadores de estágio. O
professor Enes pontuou que se trata se questão importante pois consta em norma, mas que
considera que o estágio e trabalho remoto já é uma realidade e que a unidade deve facilitar o
acesso ao estágio remoto. O professor Assfalk pontuou que a permissão de estágio remoto
possibilitaria os estágios em instituições do exterior, questionando como seria a formalização de
um possível estágio em instituições estrangeiras. O professor Geyverson esclareceu que a UFG já
possui um procedimento formal para estágio em instituições no exterior, com formulários em língua
inglesa. Quanto ao ponto de pauta em discussão, o professor Geyverson ponderou seu
estranhamento com o texto do ofício pois afirmou que com o advento da pandemia a PROGRAD
transferiu os formulários em papel para digitais. O professor Cassio mencionou que no ano
passado a unidade enviou um Plano de Ensino permitindo a prática de estágio remota. Foi
aprovado no NDE. No caso de estágio no exterior, a empresa deve contratar um agente no Brasil
ou fazer convênio direto, pois não tem CNPJ. O professor Igor colocou que a PROGRAD vai
inserir em sua página todas as resoluções de estágio das unidades da UFG. Contudo, a
resolução da EMC não está no formato solicitado pela PROGRAD. O professor Igor sugeriu que
seja enviado na versão atual. O diretor Reinaldo ponderou que em nossa resolução não consta
norma para alunos que não estão em intercâmbio mas estão em estágio no exterior, e que esse é
um ponto exigido pela PROGRAD para a padronização das resoluções das unidades. O professor
Rodrigo esclareceu que os contratos com instituições no exterior são feitas pela Secretaria de
Relações Internacionais (SRI) e que há apenas uma servidora dentro da UFG para tratar desses
contratos. Acrescentou que qualquer contrato internacional tem de passar pela procuradoria
federal da UFG. Por isso, o professor Rodrigo ponderou que esse procedimento é muito
burocrático para um estágio, considerando sua curta duração, e se comprometeu a auxiliar nesse
ponto, posto que é coordenador de internacionalização da unidade. O professor Fernando
aproveitou para pontuar sobre a exigência de documentação em língua estrangeira para
procedimentos de intercâmbio e que essa responsabilidade foi repassada para os
coordenadores de curso, os quais também têm dificuldade em realizar este trabalho. Citou como
exemplo a dificuldade na tradução de ementas de disciplinas de núcleo livre. O professor Rodrigo
ponderou que a UFG está em busca de se atualizar nessa questão visando a criação de
documentos oficiais traduzidos. O diretor Reinaldo fez a proposta de o CD, com a anuência dos
Núcleos Docente Estruturante, delegar aos coordenadores de estágio a competência de autorizar
os estágios remotos. Esta proposta, colocada em votação, foi aprovada. O professor Igor se
comprometeu a discutir junto aos demais coordenadores de estágio e núcleos docente
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estruturante as adaptações da resolução de estágio. Próximo ponto: Definição de metodologia
para atribuição de professores orientadores de estágio. O professor Igor manifestou seu
incômodo em perceber que alguns professores são muito demandados e que, cabendo ao
coordenador de estágio atribuir orientadores, deseja ampliar o rol de professores para não
sobrecarregar professores e ao mesmo tempo, não necessitar impor a orientação. O professor
Wander ponderou que acreditava que os discentes procuravam os docentes com quem tinham
afinidade no momento do estágio. O professor Assfalk levantou que existem sim discentes que já
entram em contato com professores com quem já possuem afinidade, porém, principalmente em
estágios não obrigatórios, especialmente no momento de regime remoto, muitos discentes
procuram o coordenador de estágio para que este aponte um professor orientador. O diretor
Reinaldo pontuou que orienta vários discentes em estágio a fim de não sobrecarregar outros
docentes e se colocou a disposição para ampliar suas orientações. Aproveitou para sugerir que o
professor Igor envie e-mail novamente solicitando que interessados em orientar estágio se
manifestem. O professor Assfalk pontuou a necessidade de que os docentes orientadores de
estágio busquem participar mais da avaliação dos orientandos. O professor Wander aproveitou
para apresentar sua metodologia como orientador de estágio, que inclui entrar em contato com
instituição onde se realiza o estágio para se informar sobre o desenvolvimento do estagiário.
Próximo ponto: Apresentação de proposta de renovação do Convênio com a Universidade de
Darmstadt, na Alemanha. O professor Wander esclareceu que o convênio se finda em março mas
que a unidade Darmstadt mostrou interesse em renová-lo. Frisou que o convênio não é apenas
para discentes mas também para docentes. Colocada em votação, a solicitação de renovação do
convênio foi aprovada. Próximo ponto: Eleição para coordenação do curso de engenharia
mecânica. A nova gestão que se inicia no dia 16/02 seria do professor Daniel Cunha como
coordenador de curso e o professor Marlipe como vice-coordenador, bem como, também se
ocuparia dos encargos das coordenações de estágio e de PFC. Colocada em votação, a
proposta da nova coordenação do curso de engenharia mecânica foi aprovada. Próximo ponto:
Apreciação dos Pareceres da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa sobre os Projetos
de Pesquisa. O professor Geyverson, representando a comissão aprovou os projetos de pesquisa
"Usinabilidade de ligas de aço inoxidáveis” e "Resistência mecânica de peças fabricadas pelo
método de manufatura aditiva por diferentes parâmetros de fabricação” do Prof. Daniel
Fernandes; e "Sistema de Eficientização e Monitoramento do Uso da Água e Energia Elétrica em
Sistemas de Irrigação Utilizando Pivô Central – Cabeça de Série" do Prof. José Wilson. Em
votação, os três projetos de pesquisa foram aprovados. O professor José Wilson destacou que
esse projeto é a última etapa para um projeto em parceria com a ANEEL e esta etapa se destina
a criação de um protótipo. Próximo ponto: Renovação das Portarias de Coordenação de
Laboratório 020/2020 (LAMAF-Metrologia: Coordenador Kléber Mendes de Figueiredo),
021/2020 (LAMAF-Materiais e Microestrutura: Coordenador José Lúcio Gonçalves Júnior),
022/2020 (LAMAF-Fundição e Soldagem: Coordenador Demostenes Ferreira Filho) e 023/2020
(LAMAF-Usinagem: Coordenador Daniel Fernandes da Cunha). (Prof. Daniel Fernandes da
Cunha); Substituição do Coordenador do Laboratório LAMAF-Ensaios Mecânicos (Portaria
021/2020) para o professor Daniel Souza. (Prof. Daniel Fernandes da Cunha); Criação do
Laboratório LAMAF-Manufatura Aditiva - coordenação do Daniel Fernandes da Cunha. (Prof.
Daniel Fernandes da Cunha). Colocadas em votação, todas as coordenações de laboratório
foram aprovadas. Próximo ponto: Apreciação dos pareceres de projetos de extensão e cultura:
Curso Renewable Energy with Focus on Wind Power (vinculado ao projeto de Furnas); Curso de
Modelagem e Análise Dimensional; Evolução do CAM, a manufatura na indústria 4.0, sistemas
conectados (evento com execução em 10/12/2021); Orientações sobre o preenchimento de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Livro de Ordem (CREA-GO), esses dois últimos
com período de realização entre 24/01/2022 e 25/02/2022. A professora Andreia apresentou os
cursos e eventos em questão e pontuou que os cursos estão de acordo com as exigências das
instruções normativas e resoluções da PROEC. O diretor Reinaldo colocou que esse projetos
foram aprovados ad referendum. Estas aprovações ad referendum colocadas em votação, foram
aprovadas. Próximo ponto: Apreciação dos pareceres da CAD: Processo 23070.068424/2021-86
de interesse da Profa. Andreia Aoyagui Nascimento e Processo 23070.063538/2021-30, de
interesse do Prof. Daniel Fernandes da Cunha. O prof. Rodrigo apresentou a análise da CAD nos
referidos processos, e os pareceres no sentido de considerarem os interessados como aptos
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para a progressão. Colocado em votação, as avaliações da direção e os pareceres da CAD
foram aprovados com abstenção do professor Daniel Cunha. Próximo ponto: Apresentação dos
Projeto de Ensino aprovados por ad referendum: - 23070.066147/2021-77 Laboratório de
Engenharia Térmica e Fluidos (LATEF) de portas Abertas; - 23070.067275/2021-38
Desenvolvimento de Ferramentas para o Ensino de Microcontroladores; - 23070.060359/2021-41
Projeto de Ensino da disciplina Introdução à Engenharia de Computação. O professor Marlipe
esclareceu que a aprovação ad referendum ocorreu porque o prazo final para os projetos era dia
14/12, posterior a reunião do CD de dezembro de 2021. O professor Marlipe apresentou os
pareceres dos projetos de ensino, os quais estão de acordo com as resoluções CEPEC n. 16/92,
CEPEC n. 16/93, com o edital de monitoria PROGRAD n 422, de 16/11/2022, bem como com a
resolução da EMC 02/2017. O professor Felipe apresentou o projeto de ensino -
23070.062452/2021-90 Gamificação em Projetos Mecânicos para Engenharia Mecânica/UFG
para o semestre letivo de 2021/, 2022/1 e 2022/2, considerando que este é coordenado pelo
professor Marlipe. O parecer também foi favorável. Colocado em votação os pareceres e as
aprovações ad referendum foram aprovados. Próximo ponto: Compras realizadas em 2021 e o
planejamento para 2023. O técnico Josephy apresentou inicialmente o planejamento que foi
realizado em 2021, onde a grande maioria das licitações foi deserta ou cancelada. A técnica
Renata colocou que para o curso de engenharia mecânica também houve pouco sucesso nas
licitações, muitas também foram canceladas, desertas ou não houve verba para comprar. O
técnico Josephy apresentou o saldo do ano passado (2021), no qual não foi disponibilizado
recurso para nenhuma unidade da UFG. Ainda assim nossa unidade gastou R$ 9.000,00 (nove mil
reais) com materiais de consumo, R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) com reembolso de
inscrições e com um auxilio financeiro para pesquisa de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais).
Poucas coisas foram compradas pois a reitoria liberou recursos apenas para casos urgentes. A
técnica Renata lembrou que há um prazo para preencher os pedidos de compra e sugeriu reservar
uma quantia para ressarcimento de inscrições – a sugestão é de uma reserva de 4 mil reais.
Ambos frisaram que cada curso (incluindo a gerência de redes que atende toda a unidade) possui
R$ 16.511,55 para materiais de custeio e R$ 6.442,84 para capital. Como existe uma comissão
de compras para discutir o planejamento de compras, a proposta é estabelecer o dia 04/02 como
prazo final para os professores solicitarem itens. O técnico Josephy reiterou a importância de que
os professores especifiquem ao máximo os itens que desejam adquirir. O diretor Reinaldo
reforçou a necessidade de verificar a portaria para composição da Comissão de compras da
unidade. O técnico Josephy sugeriu que tal como o curso de engenharia mecânica, os outros dois
cursos adotem o hábito de informar uma ordem de preferência na compra dos itens e que os
professores busquem justificar a necessidade da compra e da quantidade. O diretor Reinaldo
deixou a sugestão de que a Comissão se reúna para organizar o processo de solicitação de
compras. O Josephy sugeriu que o levantamento de compras seja feito desde o início do ano
pelos coordenadores de curso. Próximo ponto: Pedido de reconsideração do parecer da
comissão de revalidação de diploma da requerente Karla Tatiane Zorzam Brito, processo SEI n°
00584.1.24497/05-2020. O professor José Lúcio apresentou o parecer para o recurso da
interessada que solicitou a análise de outras 10 disciplinas e assim conclui que apesar de que
com a inclusão da nova documentação foram contempladas mais 4 disciplinas, outras 6
permanecem sem equivalente. Desse modo, a comissão solicita que a interessada cumpra as 6
disciplinas faltantes a fim de integralizar o conteúdo do curso. Diante do exposto, do total de 10
disciplinas atende-se a reconsideração de 4 disciplinas: Ciências do Ambiente, Dinâmica das
Máquinas, Mecânica dos Fluidos Experimental e Direito para Engenharia. E, mantém-se a
solicitação das outras 6 disciplinas: Estruturas Metálicas, Máquinas Térmicas, Mecânica dos
Fluidos 2, Máquinas de Fluxo e Deslocamento, Geração e Distribuição de Vapor, Refrigeração e
Ar-Condicionado. Assim, o parecer da comissão é no sentido de aprovação parcial, condicionada
a realização das 6 disciplinas não contempladas. Colocado em votação, o parecer da comissão
foi aprovado. Aberta a palavra o professor Getúlio questionou como está o andamento da volta ao
presencial. O diretor Reinaldo colocou que não existe uma conclusão sobre a data de retornou ao
presencial e que, em realidade, existe uma discussão sobre a viabilidade do retorno, se não seria
mais seguro decidir pela manutenção do semestre como remoto. Alguns docentes manifestaram
interesse em consultar os alunos que se matricularam em disciplinas presenciais ou híbridas para
verificar a possibilidade de permanecerem no remoto. Colocou ainda que existe uma reunião da
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Comissão de Saúde marcada para a segunda-feira, dia 24/01/2022 para avaliar a situação. O
professor Assfalk pontuou que a indicação para representante da unidade na biblioteca venceu
em 31/12/2021 e que é necessário nova indicação. E para constar, eu, Viviane Cipriano Mota
Sousa, coordenadora administrativa da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após aprovada, será
assinada pelos seus membros.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo De Queiroz Moreira,
Professor do Magistério Superior, em 11/02/2022, às 08:50, 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 Gustavo Dias De Oliveira, Técnico
de Tecnologia da Informação, em 11/02/2022, às 08:51, 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,
Coordenadora, em 11/02/2022, às 08:53, 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 Flavio Henrique Teles Vieira,
Professor do Magistério Superior, em 11/02/2022, às 08:53, 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 Lina Paola Garcés Negrete, Vice-
Coordenadora, em 11/02/2022, às 08:53, 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 Diogo Appel Colvero, Engenheiro,
em 11/02/2022, às 08:53, 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 Renata Rodrigues Alves, Técnico,
em 11/02/2022, às 08:55, 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 Paulo Da Silva Fonseca,
Professor do Magistério Superior, em 11/02/2022, às 09:00, 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 11/02/2022, às 09:00, 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 Igor Kopcak, Coordenador, em
11/02/2022, às 09:01, 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 Viviane Cipriano Mota Sousa,
Coordenador Administrativo, em 24/02/2022, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2689462 e o código CRC 2A3D8DD3.

Referência: Processo nº 23070.006160/2022-58 SEI nº 2689462
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