
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
23/02/2021 (terça-feira), às 08:30 horas, via “Google Meet”, para tratar da seguinte
pauta:

1. Informes;

2. Apreciação das atas das reuniões do Conselho Diretor dos dias: 27 de novembro de 2020, 04
de dezembro de 2020 e 24 de dezembro de 2020;

3. Apreciac ̧ão dos pareceres das propostas das atividades de Extensão:

- Palestra virtual: Malhas de aterramento e proteção contra surtos em usinas fotovoltaicas.(período
de realização 26/01/2021 a 03/03/2021).

- Palestra virtual: Anotação de Responsabilidade Técnica e Livro de Ordem - CREA/GO. (período
de realização de 25/01/2021 a 26/02/202).

- Palestra virtual: Tópicos básicos sobre os Equipamentos de Subestação de Energia Elétrica.

4. Apresentação do PAC- Plano Anual de Contratações;

5. Apresentação do PAC 2022, Processo SEI nº 23070.006248/2021-99;

6.Deliberação e indicação de representante da EMC para interlocução com a PROGRAD

7. Apreciação da equivalência entre as disciplina de Economia B (32h) e Economia (64) para o
curso de Engenharia Elétrica;

8. Apreciação dos planos de ensino das disciplinas: Introdução à Engenharia, Engenharia de
Segurança e Eletrotécnica Industrial .

9. Apreciação do pedido de criação da Atlética UFGInclui (discente Jordana Teles Maia)

10. Outros assuntos.

 

Obs: O link para participação da reunião será meet.google.com/knp-iodg-zws.

 

-     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
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Conselho Diretor às sessões é obrigatório e prefere a qualquer outra atividade da Unidade
Acadêmica”.

 

Documento assinado eletronicamente por Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Secretário, em 23/02/2021, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

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 1889476 e o código CRC 6BEE3498.

Referência: Processo nº 23070.009441/2021-81 SEI nº 1889476
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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