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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG, Unidade 
Curvelo, realizada no dia 20 de fevereiro de 2019. 

 

Às treze horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniu-se, sob a presidência do 
professor Ailton Lopes Souza, o Departamento de Eletroeletrônica do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais - Campus Curvelo (DEECV), no Laboratório de Instalações Elétricas da 
referida unidade.  

Presentes   

Estavam presentes: Ailton Lopes Souza, Chefe do Departamento de Eletroeletrônica; Allan Ferreira 
Pinto, professor efetivo do Departamento de Eletroeletrônica; Bruno Macedo Gonçalves, professor 
efetivo do Departamento de Eletroeletrônica; Listz Simões de Araújo, professor efetivo do 
Departamento de Eletroeletrônica; Marcelo de Oliveira Queiroz, professor substituto do Departamento 
de Eletroeletrônica; Anderson Sampaio dos Santos, professor substituto do Departamento de 
Eletroeletrônica.  

Tópicos   

Item I. Verificação de quorum. Foi verificado o quorum com a presença de todos os professores 
efetivos em efetivo exercício do Departamento e dois professores substitutos.  

Item II. Abertura da Reunião. Inicialmente o prof. Ailton deu boas-vindas a todos e iniciou a reunião 
com leitura das atas anteriores.  

Item III. Calendário das Reuniões do Departamento e Numeração destas. Conforme sugestão do 
prof. Bruno ficou estabelecido que as reuniões ordinárias do DEECV ocorrerão nas primeiras quartas -
feiras de todo mês, às 13:15h, salvo decisão contrária em comum acordo com todos. Sendo a próxima 
reunião marcada para o dia 13/03 em função do feriado. Ficou acordado entre todos que as reuniões 
regulares do Departamento passarão a ser numeradas a partir de 2019 como primeira reunião ordinária, 
seguindo as demais a numeração subsequente. O mesmo critério de numeração será aplicado às 
reuniões extraordinárias, onde a primeira será nomeada como primeira reunião extraordinária, e demais 
seguirão esta numeração.  

Item IV. Sábados Letivos. O prof. Bruno informou sobre o trabalho interdisciplinar que deverá ser 
realizado por todos os professores da unidade, com tema sugerido: Barragens (sujeito a mudanças). 
Os professores foram estimulados a iniciar pesquisas para sugestão de atividades envolvendo este 
projeto. A decisão sobre este tema será abordada na próxima reunião de coordenadores, conforme 
exposto pelo prof. Bruno. 

Item V. Relatório Anual de Atividades. O prof. Ailton informou sobre a data limite para preenchimento 
do Relatório Anual de Atividades, 01/03/2019, reforçando a necessidade de entrega.  

Item VI. Curso Superior. O prof. Ailton informou sobre a possibilidade de emissão da portaria, que 
está em elaboração, conforme informação da Diretora profa. Marielle.  

Item VII. Encargos Didáticos. O prof. Ailton divulgou a nova distribuição de encargos acadêmicos para 
2019, estando todos os presentes de acordo. Para a redistribuição foi realizada consulta prévia com os 
professores do departamento. 

Item VIII. Laboratórios. Sobre a demanda de compras EPIs para os laboratórios, ficou acordado que 
todos enviarão as demandas dos respectivos laboratórios para o prof. Allan avaliar o processo para 
compras. Não se restringindo mais a demanda somente aos EPIs, dessa forma materiais de consumo, 
medidores e equipamentos poderão compor a lista. Sobre as normas de segurança dos laboratórios, o 
prof. Marcelo se dispôs a auxiliar na revisão do documento.  
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As ações necessárias após reunião são listadas na sequência. 

Itens de ação Pessoa responsável Prazo 

Relatório Anual de Atividades Todos 01/03/2019 

Revisão das normas dos laboratórios Marcelo de Oliveira 
Queiroz e  

Allan Ferreira Pinto 

Não Definido 

Enviar demandas de compras para laboratório para prof. Allan. Todos 10/03/2019 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Ailton Lopes Souza, lavrei esta ata. 

 

 

 

 

 

Ailton Lopes Souza 

Chefe do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Allan Ferreira Pinto 

Professor Efetivo do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 
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Bruno Macedo Gonçalves 

Professor Efetivo do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Listz Simões de Araújo 

Professor Efetivo do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 
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Marcelo de Oliveira Queiroz 

Professor Substituto do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Anderson Sampaio dos Santos 

Professor Substituto do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 


