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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG, Unidade 
Curvelo, realizada no dia 13 de março de 2019. 

 

Às treze horas e quinze minutos do dia treze de março 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, Subchefe do Departamento de 
Eletroeletrônica; Marcelo de Oliveira Queiroz e Anderson Sampaio dos Santos, professores 
substitutos do Departamento de Eletroeletrônica.  

Tópicos   

Item I. Verificação de quórum. Foi verificado o quórum 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, perguntado 
posteriormente sobre sugestões e correções no texto da ata da reunião passada, enviada via e-mail. 
Todos afirmaram que a ata está correta.  

Item III. Relatório Anual de Atividades. O prof. Ailton afirmou que em virtude do adiamento da entrega 
do Relatório Anual de Atividades, a avaliação destes será feita em reunião extraordinária, agendada 
para o dia 20/03/2019.  

Item IV. Atualização do Site. A solicitação para que alterações no site do departamento seja feita pelo 
prof. Ailton foi realizada junto ao setor responsável e está em aguardo. 

Item V. Informes. Sobre as listas de compras elaboradas, ficou acertado o envio das listas de materiais 
para compra para prof. Allan até sexta, 15/03/2019, para encaminhamento. Em relação à usina solar 
cedida foi verificado que a unidade de Araxá participou da reunião para aquisição destas, porém 
também não possuem informações adicionais sobre.  

Item VI. Curso de Pós-Graduação Civil. Foi solicitado que todos verifiquem propostas para curso de 
pós-graduação em engenharia civil que envolva interdisciplinaridade com a eletrotécnica e a viabilidade 
de execução.  

Item VII. Sábados Letivos. O prof. Bruno informou sobre a proposta dos sábados letivos da unidade, 
com atividades com tema central: “Barragens: Desastre em Brumadinho”, subdividida em áreas. Cada 
área ficando responsável por dois sábados letivos. O prof. Listz levantou que o trabalho segmentado 
por área não caracteriza um trabalho interdisciplinar. O prof. Ailton afirmou que esta proposta está 
aberta á discussões e sugestões, que serão observadas em reunião com todos os docentes, a ser 
marcada pela direção da unidade. 

As ações necessárias após reunião são listadas na sequência. 

Itens de ação Pessoa responsável Prazo 

Envio de Lista de Compras para prof. Allan.  Todos 15/03/2019 

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



Página 2 

 

 

 

 

Ailton Lopes Souza 

Chefe do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

Listz Simões de Araújo 

Subchefe do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Bruno Macedo Gonçalves 

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

 

 

 

 

Allan Ferreira Pinto 

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

 

 

 

 

 

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 

 


