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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG, Unidade 
Curvelo, realizada no dia 03 de abril de 2019. 

 

Às treze horas e quinze minutos do dia três de abril 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; 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 cumprimentou a todos, perguntado 
posteriormente sobre sugestões e correções no texto das atas anteriores, a saber: terceira reunião 
extraordinária e segunda reunião ordinária, enviadas via e-mail. Todos confirmaram que estas estavam 
corretas, conforme reuniões anteriores sendo, portanto, aprovadas.  

Item III. Atividades do Sábado Letivo. O Prof. Ailton iniciou debate sobre o sábado letivo, cujo o tema 
central definido foi Barragens e o Desastre em Brumadinho. O Prof. Marcelo sugeriu uma palestra sobre 
a visão do IBAMA acerca do Desastre, em que poderia atuar intermediando convite ao palest rante. O 
Prof. Listz sugeriu palestra relacionando o impacto do Desastre na Usina de Retiro Baixo, onde poderia 
atuar intermediando convite ao palestrante. Ainda foi sugerido o tema de Sensores, para abordagem 
nos sábados letivos, com produção de Banner relacionado, onde este seria previamente montado pelos 
professores.  

Item IV. Laboratórios. Foi informado pelo Prof. Allan que o Sr. Helder se encontra com a Lista de 
compra de materiais, elaborada e encaminhada pelos professores do Departamento. Foi orientado que 
o Prof. Allan e o Sr. Helder providenciassem a separação dos materiais em Custeio e Patrimônio, na 
elaboração do processo de Compra. 

Item V. Curso Extensão. Dando prosseguimento aos projetos do Departamento para fomentar 
pesquisa e extensão, ficou acordado a elaboração de projeto inicial de extensão do curso de Instalador 
de painéis fotovoltaicos, pelo Prof. Allan. O Prof. Listz ficou responsável por auxílio na parte técnica, 
devido ao curso que este participará nas próximas semanas. O prof. Ailton ficou responsável por 
encaminhar documentação que auxilie nesta elaboração. O prof. Listz sugeriu ainda que fossem 
viabilizados projetos em parceria com empresas, conforme oportunidade e condições dos professores. 

Item VI. Reunião Direção. Foi informado que o Prof. Ailton teria reunião agendada com a Direção do 
campus e que, caso algum professor tivesse questões e pendências para tratar, havendo tempo seriam 
encaminhadas. O prof. Listz solicitou questionamento sobre melhoria na estrutura da unidade, 
permitindo desenvolvimento de pesquisas. 

 

As ações necessárias após reunião são listadas na sequência. 
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Itens de ação Pessoa responsável Prazo 

Envio de Materiais para elaboração de Projeto de Extensão para 
Prof. Allan.  

Ailton Lopes Souza 15/04/2019 

Elaboração do texto inicial do Projeto de Extensão.  Allan Ferreira Pinto 30/04/2019 

Acompanhamento do Processo de Compra.  Allan Ferreira Pinto Não definido 

 

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 

 

 

 

 

Listz Simões de Araújo 

Subchefe 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 


