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

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA Nº 02/2022

 

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
11/02/2022 (sexta-feira), das 8:30 às 11:30, via google meet, para tratar da seguinte
pauta:

 

1. Informes da Direção;

2. Apreciação da ata das reunião do CD de janeiro de 2022;

3. Apreciação da certidão ad referendum do CD referente ao projeto de ensino SEI
23070.002899/2022-91 - Estratégias para melhorias no ensino de disciplinas práticas na
área de Fabricação mecânica, sob coordenação do professor Daniel Fernandes da Cunha
(Professor Marlipe);

4. Discussão e apreciação de alteração dos Planos de Aula/Ensino aprovados anteriormente,
em virtude do adiamento da ampliação das aulas presenciais - Portaria 325, de 31/01/2022
(Professor Reinaldo)

5. Aprovação do retorno presencial nas aulas práticas da disciplina Laboratório de Circuitos
Elétricos para Engenharia Elétrica, justificando o pedido como caso excepcional de natureza
didático-pedagógica conforme o parágrafo 1, do artigo 1, da PORTARIA No 325 DE 31 DE
JANEIRO DE 2022 que retifica a Portaria no 275 de 26 de janeiro de 2022 que trata do
adiamento da ampliação das atividades presenciais na UFG (Professora Lina);

6. Apreciação da licença para pós-doutorado no período entre 07/03/2022 e 06/03/2023 do
Professor Flávio Geraldo;

7. Apreciação da proposta de doação de cinco coleções de obras de Arte Contemporânea
para a UFG por meio do reuse.gov.br (Proponente: Prof. Dr. Getúlio Antero de Deus Júnior);

8. Apreciação do plano anual de contratação de 2021 e 2022 (Josephy);

9. Indicação do Prof. Kléber Mendes de Figueiredo para o cargo de Coordenador de Área de
Materiais e Processos de Fabricação (Professor Demostenes);

10. Apreciação da proposta de redução da taxa cobrada destinada à EMC nos projetos de
extensão. Atualmente, são destinados à Fundação 10%, à UFG 8% e à EMC 8%. Minha
sugestão é este percentual ser reduzido para 3% (Professor Daniel Fernandes);

11. Apresentação e apreciação das avaliações da CAD dos docentes Marcos Antônio de
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Sousa (Processo SEI 23070.002983/2022-12) e Maria Leonor Silva de Almeida (Processo
SEI 23070.067442/2021-41) (Professor Rodrigo);

12. Apresentação e apreciação do Plano de trabalho do Professor Daniel Souza (processo
23070.007554/2021-42 - avaliação de servidor em estágio probatório);

13. Manifestação do Conselho Diretor da EMC a respeito do ataque misógino sofrido por
colegas engenheiras na obra da Linha Laranja do Metrô de São Paulo - SP (Professor
Enes);

14. Solicitação de instalação do sistema Off Grid no telhado da sala E08, com recursos
financeiros doados pela Empresa Dusol Engenharia Sustentável, em parceria no Projeto de
Extensão da EMC/UFG (que completa 2 anos e finaliza em fevereiro/22), para fins didáticos
no novo Laboratório (Fóton Lab/UFG) (Professora Cacilda); 

15. Pedido de renovação de contrato de professor voluntário do prof. Euler Bueno dos Santos
(relator: professor Ademyr)

16. Outros assuntos

Obs: Link para participação da reunião meet.google.com/ciy-updu-nnk

 

 

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 23070.006160/2022-58 SEI nº 2674260
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