
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca o Conselho Diretor da EMC para uma reunião ordinária, a realizar-se de
forma híbrida, no dia 02/09/2022 (sexta-feira), das 09:00 às 11:30, na sala Caryocar
Brasiliense, para os presentes ou através do link meet.google.com/fmi-hrpp-chd para
tratar da seguinte pauta:
1. Informes da Direção;

2. Apreciação das atas referentes às reuniões Ordinária n. 10/22, de 05.08.22 e
Extraordinária 11/22, de 19.08.2022 – Prof Lourenço;

3. "Aprovação da Parceria Huawei ICT Academy" - Prof Carlos Galvão;

4. Aprovação das bancas de defesa de Projeto Final de Curso da EMC – (Engenharia
de Computação) – Profa. Karina;

5. Apreciação dos Planos de Trabalho de Monitoria para o semestre letivo 2022/2 -
Prof. Sigeo

6. Apreciação das certidões ad referendum :
6.1) do parecer sobre o projeto de pesquisa "Manutenção preventiva de
equipamentos e agendamento automatizado de profissionais" do Prof. Flávio
Henrique Teles, que foi aprovado por ad referendum – Prof. Geyverson;
6.2) que aprovou a avaliação da direção e da CAD para a progressão do prof. Sigeo
(processo 23070.017011/2022-14);
6.3) que aprovou a prorrogação de prazo de 30 meses ao projeto de pesquisa
"Manutenção preventiva de equipamentos e agendamento automatizado de
profissionais" (processo 23070.016307/2020-56);
6.4) que aprovaram os projetos de extensão: I Seminário do Programa de Pós
Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação da EMC-UFG; Elaboração de
Prontuário das Instalações Elétricas em parceria com Empresa da área de
Construção Civil; Cubo Mágico: ensino/aprendizagem lúdica dos fundamentos
matemáticos; Prática de primeiros socorros – reanimação cardiopulmonar(RCP):
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO);
6.5) que aprovou a Composição da Comissão para renovação do CD;

7. Apreciação das avaliações da CAD das docentes Karina
(processo 23070.044452/2022-99) e Lina (23070.044440/2022-64) – Prof. Rodrigo;

8. Apreciação da indicação para o Conselho de Representantes do Adufg-Sindicato –
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Prof. Lourenço;

9. Apreciação das respostas aos questionamentos do CD sobre a permissão de uso
da quadra da engenharia (Tenda do Basileu França) – Prof. Lourenço;

10. Apreciação do fomento de projetos de pesquisa Anexo-UFG (Grupo Anexo) –
Prof. Lourenço;

11. Apreciação das normas para renovação do CD 2022-2024 – Prof. Reinaldo;

12. Outros assuntos.
 

 

− A direção verificou o horário que causa menor prejuízo às atividades docentes;
− O tempo máximo de espera para obtenção de quórum será de 15 minutos;
− De acordo com o § 2º Art. 21 do Estatuto da UFG “O comparecimento dos membros do
Conselho Diretor às sessões é obrigatório e prefere a qualquer outra atividade da
Unidade Acadêmica”.

Referência: Processo nº 23070.047100/2022-95 SEI nº 3152247

Convocação EMC 3152247         SEI 23070.047100/2022-95 / pg. 2


	Convocação EMC 3152247

