
No dia 2 de Agosto, aconteceu na sede do Ceeac, a assinatura de contrato de 6 
pesquisadores e 5 estagiários que atuarão no Projeto intitulado «Estruturação do 
Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia» (Neipa), objeto do 
convênio ECV-PRFP-001/2021 celebrado  em parceria com o Procel.

O evento contou com a participação do Diretor Administrativo-Financeiro Gleyson 
de Souza Oliveira, que na ocasião realizou a  assinatura dos novos contratos e deu as 
boas vindas aos novos bolsistas.

Com o intuito de realizar uma prestação de contas aos 
seus associados , parceiros e à sociedade em geral, o 
Ceeac lança o seu primeiro Relatório Anual que contém 
as principais atividades realizadas durante o ano de 2020.

O Relatório foi dividido em 6 (seis) capítulos, são eles: 
Atividades Administrativas & Institucionais; Obras & 
Inf raestrutura; Projetos Executados; Projetos em 
Execução; Propostas de Projetos e Publicações.

Para acessar o Relatório basta clicar na imagem ao lado e 
você será redirecionado para realizar o download.
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Obras & Infraestrutura

Conclusão da reforma dos Blocos A e B;
Aquisição do Mobiliário;
Conclusão da reforma do Auditório;
Elaboração do Projeto de Paisagismo. 
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O Bloco A conta com espaço para 4 salas de aulas, 1 
sala de reunião e 2 laboratórios. Já há o projeto e as 
especificações para o mobiliário, porém ainda não 
foram adquiridos.

O Bloco B conta com as salas dos pesquisadores, 
do administrativo, da presidência, de reuniões, 
copa e banheiros. A maior parte de seu Mobiliário 
já foi adquirido, faltando apenas alguns móveis 
para complementar a decoração e funcionalidade 
do espaço. 

Com uma arquitetura complexa e um design 
único, o auditório possui capacidade para 170 
pessoas e conta com equipamento de som e vídeo 
de alta qualidade para proporcionar uma 
experiência audiovisual completa.

Atividades Administrativas & Institucionais
Demonstrações financeiras do Ceeac;
Elaboração do Regimento do CF;
Branding;
Novo Site;
Boletim informativo.

Bloco A

Bloco B

Auditório

Projetos em Execução
Sistema de Governança da  CVA;

Plataforma Integrada de Automação para 
Simulação Completa de Subestações 
Digitais.

Metodologias  e  ferramental  para 
planejamento automatizado inteligente 
de redes de distribuição.

Projetos Executados
Em 2020 foram finalizados dois 
projetos, são eles:

Eficiência Energética no 
Sistema FIEAC;

Eficiência Energética na 
UFAC.

Publicações
Decorrente do Projeto “Eficiência Energética e Uso Racional de Energia Elétrica na 
Ufac” foram realizadas e submetidas as produções:

7 artigos científicos;
4 Trabalhos de Conclusão de Curso.

Sala de Reunião

Sala de Descompressão Sala dos Pesquisadores

Presidência
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