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DATA
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1 – Informações Gerais
1.1. Número do Processo: 23062.013656/2019-81
1.2. Título da Proposta de Ação de Extensão: Desenvolvimento de
dispositivo químico com marcador químico para corte de fornecimento de
energia a baixo custo: Spiderman
1.3. Coordenador(a) da Proposta de Ação: Patterson Patrício de Souza
1.4. Setor de Lotação do(a) Coordenador(a): Departamento de Química

2 – Histórico
2.1. Data de abertura do processo: 31 de maio de 2019
2.2. Número da Portaria que instituiu a comissão: DEQUI-15/2019
2.3. Data de constituição da comissão: 03 de junho de 2019

3 – Mérito
3.1.

Aderência da proposta à política institucional de extensão: o Projeto
de Extensão em análise apresenta aderência à política institucional de
extensão à medida que, conforme prevê a Resolução CD-014/17 de 28 de
junho de 2017, apresenta um conjunto de ações de caráter científico e
tecnológico, será desenvolvido no âmbito da Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (PD&I), promove o desenvolvimento social e tecnológico e tem,
segundo seu Plano de Trabalho, objetivo específico e prazo determinado.

3.2. Relevância acadêmica e social da ação: o Projeto apresenta relevância
acadêmica por envolver, em seu escopo, um grupo de 3 (três) professores
pesquisadores do CEFET-MG, 1 (um) professor pesquisador externo
(UFMG) além de alunos de pós graduação. Esse conjunto indica grande
oportunidade para o crescimento acadêmico dos alunos envolvidos quando
em contato com os desafios para o desenvolvimento das soluções técnicas
propostas. A relevância social é marcada pelo desenvolvimento de um
produto de interesse público que apresenta relação direta com o bem-estar
da população. Uma vez atendido o desafio proposto, o material produzido
representará economicidade e segurança no controle da distribuição de
energia, diminuindo gastos indevidos que prejudicam toda a comunidade
que acaba sendo cobrada pelo uso indevido da energia elétrica.
3.3. Exequibilidade da ação: O projeto propõe uma ação exequível

considerando o prazo, os recursos humano e técnico, além dos
equipamentos e materiais disponibilizados pela instituição e os recursos
financeiros envolvidos.
3.4. Capacidade de desenvolvimento da ação pela equipe envolvida: A
equipe tem experiência suficiente na área de polímeros, apresentando,
portanto, plena capacidade técnica requerida para o desenvolvimento da
ação proposta.

4 – Conclusão
O parecer desta comissão é favorável à aprovação da proposta de ação de
extensão supracitada, considerando os critérios especificados no Art. 14 da
Resolução CD-014/17 de 28 de junho de 2017.
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