
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 reunião ordinária a realizar-se no dia
09/04/2021 (sexta-feira), às 08:30 horas, via “Google Meet”, para tratar da seguinte
pauta:

1. Informes;
2. Apreciação do pedido de implantação do Laboratório de Mobilidade

Elétrica da EMC/UFG – Geyverson Teixeira de Paula
3. Apreciação do pedido de concessão de 200m² no LAMAFE - Geyverson

Teixeira de Paula;
4. Apreciação do pedido de prorrogação do prazo respectivos projetos:
  - Projeto de pesquisa PI04515-2020, para setembro de 2023 - Carlos

Galvão
  - Projeto de pesquisa Sistematização do projeto de uma aeronave rádio

controlada: Aerodesign para 31/08/2026 – Felipe Pamplona
5.  Apreciação do pedido de reserva do ônibus, com prioridade 1, para a

competição de Aerodesign 2021 em São José dos Campos (data prevista: 25/10 a
03/11) – Felipe Pamplona

6. Indicação do interlocutor da EMC para o ERE junto à PROGRAD - Enes
Gonçalves Marra;

7. Escolha de novos membros para o NDE do curso de Eng. Elétrica e
indicação dos presidentes e vice-presidente – Enes Gonçalves Marra;

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 para os  professores Sanderley
Ramos Pires e Wander Gonçalves da Silva – Adalberto Jose Batista

10. Outros assuntos.
 
Obs: O link para participação da reunião será :
 
-     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
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comparecimento dos membros do Conselho Diretor às sessões é
obrigatório e prefere a qualquer outra atividade da Unidade Acadêmica”.

 

 

Referência: Processo nº 23070.018010/2021-14 SEI nº 1990867
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