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

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022

 

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
11/03/2022 (sexta-feira), das 8:30 às 11:30, via google meet, para tratar da seguinte
pauta:

 

1. Informes da Direção;

2. Apreciação das atas das reuniões do CD de 05/03/2021, 07/05/2021 e 11/02/2022 ;

3. Apreciação das certidões ad referendum do CD: 3.1) Autorização para visita técnica
presencial à BRG; 3.2) Aprovação da prorrogação do projeto de pesquisa "Yorkee + + -
Desenvolvimento de algoritmos multibiométricos com o uso de tecnologias de Inteligência
artificial"; 3.3) Aprovação da da prorrogação do projeto de pesquisa "Acústica de Salas:
Influência e modelagem da posição de materiais de absorção sonora na característica
acústica de salas de aula"; 3.4) Indicação de representantes para conselho da Biblioteca;
3.5) Aprovação da nova Comissão de Extensão e Cultura;

4. Apreciação da proposta de  atribuição de Prioridade 1 para viagem à São José dos
Campos com a equipe Aerodactyl participar da 24ª COMPETIÇÃO SAE BRASIL
AERODESIGN 2022 (professor Felipe);

5. Apresentação e apreciação do Resultado da Consulta para os Cargos de Diretor e Vice-
Diretor da EMC/UFG (para o período de 05/2022 a 05/2026): (Eng.Gustavo Dias e
Comissão do Processo Eleitoral);

6. Apreciação do parecer da comissão de pesquisa da EMC sobre o projeto de pesquisa
"EMPREGO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RECONHECIMENTO E EXTRAPOLAÇÃO
DE DADOS DE PLACA DE MOTORES INDUSTRIAIS/COMERCIAIS" do professor
Geyverson Teixeira de Paula (professor Geyverson);

7. Apreciação do CD da minuta de CONVÊNIO entre EMC-UFG e BRG Geradores, processo
SEI 23070.009408/2022-32 (professor Geyverson);

8. Apreciação do projeto de pesquisa "Projeto e construção de aparato experimental com
finalidade de avaliação tribológica de materiais e revestimentos" sob coordenação do
docente Jose Lucio Gonçalves Junior (professor Geyverson);

9. Solicitação da Sala E07 para as atividades de Pesquisa, Extensão, e Ensino do nosso
Projeto Mulheres nas Engenharias EMC/UFG (professora Cacilda);
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10. Apreciação do RADOC 2021 do professor Daniel Souza, da avaliação da direção e
avaliação parcial da CAD no processo de avaliação de servidor em estágio probatório,
processo SEI processo 23070.007554/2021-42 (professor Rodrigo);

11. Integração em Segurança Laboratorial e Responsabilidades nos laboratórios do curso de
Engenharia Mecânica (Diogo)

12. Outros assuntos

Obs: Link para participação da reunião 

 

 

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”.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Diretor, em 11/03/2022, às 10:06, 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 2720002 e o código CRC 0BAAE7F9.

Referência: Processo nº 23070.009929/2022-90 SEI nº 2720002
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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