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1. APRESENTAÇÃO  

A Comissão Própria de Avaliação Institucional Local (CPAv-Local) juntamente 

com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), apresenta o Relatório de Avaliação do 

curso de Engenharia Elétrica 2021, documento que expõe de forma significativa, 

informações referentes a avaliação interna realizada na IES, considerando as normas 

estabelecidos pela Portaria GM/MEC Nº 840, de 14 de agosto de 2018 - Dispõe sobre 

os procedimentos de competência do INEP referentes à avaliação de instituições de 

educação superior, de cursos de graduação e de desempenho acadêmico de 

estudante; Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a 

Distância, de outubro de 2017 - Subsidiam os atos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação;  Instrumentos de Avaliação 

Institucional Externa Presencial e a Distância, de outubro de 2017 - Subsidiam os atos 

de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica; 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES/ Nº. 062, de outubro de 2014 - Define a estrutura 

do relato institucional; Nota Técnica INEP/DAES/CONAES/ Nº. 065, de outubro de 

2014 - Define o roteiro para relatório de autoavaliação institucional; Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES); Portaria Nº 2.051, de 9 de julho de 2004 - Regulamenta os procedimentos 

de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído na Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004; Instruções Normativas do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), decorrentes 

em especial, das normativas preconizadas na Portaria Normativa nº 40, de 2007, com 

redação dada pela Portaria Normativa 24, de 2012 e Decreto 5.773 de 09 de maio de 

2006.  Sempre com vistas a melhoria da IES e do curso. A cada ano pode-se afirmar 

que a CPAv tem cumprido com sua proposta de avaliação e de interação com a IES 

para auxiliar no processo de transformação constante que se vivencia na UNIR 

nesses 39 anos e que está descrito neste relatório parcial. A avaliação institucional 

interna consiste em promover:   

a) a melhoria da qualidade da educação superior;  

b) a orientação da expansão de sua oferta;  



c) o aumento permanente da sua eficácia institucional e de sua efetividade 
acadêmica e social e;  

d) o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior.  

Todos os itens citados, estão em sintonia com as metas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), no qual constam no Plano de Metas os seguintes 

eixos:  

Eixo 01 - Planejamento e Avaliação Institucional;  

Eixo 02 - Desenvolvimento Institucional;  

Eixo 03 - Políticas Acadêmicas;  

Eixo 04 – Políticas de Gestão;  

Eixo 05 – Infraestrutura. 

 

Na elaboração desse relatório, foram contemplados os indicadores 

institucionais, levando-se em consideração os diferentes aspectos que englobam o 

ensino, pesquisa, extensão e a gestão. A análise dos dados nos possibilita delinear o 

perfil do Curso de Engenharia Elétrica identificando as fragilidades e, 

subsequentemente, a proposição de medidas de superação, objetivando a melhoria 

da qualidade do projeto pedagógico e o aperfeiçoamento constante do Curso, e do 

corpo docente.  

A Avaliação do Curso de Engenharia Elétrica vem corroborar o compromisso 

da IES e da CPAv em produzir, aplicar e disseminar conhecimentos, com excelência, 

para a formação humana e profissional consciente do papel social, a fim de especificar 

seus padrões de qualidade, reflexo da melhoria da infraestrutura, da organização 

didático-pedagógica e aperfeiçoamento de seu corpo docente e discente.  

Desta forma, pode-se afirmar que o curso de Engenharia Elétrica evolui 

juntamente com a consolidação da UNIR. Visando cumprir missão, visão e valores. 

Tendo em plena consciência os mesmos:  

• Missão - Produzir e difundir conhecimento, considerando as 

peculiaridades amazônicas, visando ao desenvolvimento da 

sociedade.  

• Visão - Ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e 

inovação na Amazônia até 2024.  



• Princípios e Valores - Desenvolvimento Humano; Eficiência, Eficácia e 

Efetividade; Sustentabilidade Institucional; Cooperação e Integração; 

Integração Ensino, Pesquisa e Extensão; Transformação Social; 

Transparência e Moralidade.  

Todas as ações fundamentadas na implementação das diretrizes PDI 

2019 - 2023 pretendem transpor novos padrões de qualidade, gerando 

uma instituição educacional superior de Excelência. 

1.1. Breve apresentação do Departamento Acadêmico de 

Engenharia Elétrica (DAEE) 

O Departamento de Engenharia Elétrica (DAEE) é gerido pelo Chefe e Vice 

chefe de departamento, que atualmente tem os nomes dos servidores professores Dr. 

José Ezequiel Ramos e Dr. Lucas Feksa Ramos, eleitos no ano de 2021.  

Além da chefia, o DAEE tem sua composição baseada nos demais servidores 

docentes e técnicos, além de estagiário, e os discentes do curso de Engenharia 

Elétrica que são o público-alvo do ensino superior do DAEE desde 2006.  

Contudo, no ano de 2021 foi aprovado também o curso de pós-graduação 

Lato Sensu em Sistemas Elétricos de Potência, com início previsto para 2022, e, 

portanto, entrada de alunos de nível superior.  

Dentro do DAEE há a existência do  Conselho de Departamento (CONDEP) 

que é formado por todos os 15 docentes do DAEE: Dr. Eng. Antonio Carlos Duarte 

Ricciotti, Dr. Eng. Ciro José Egoavil Montero, Dr. Cláudio Silva de Melo, Dra. Daniela 

de Araújo Sampaio, Dr. Fabrício Moraes de Almeida, Esp. Eng. Inarê Roberto 

Rodrigues Poeta e Silva, Dr. Eng. Jorge Luis Nepomuceno de Lima, Dr. Eng. José 

Ezequiel Ramos, Me. Eng. Júlio César Ribeiro, Dr. Eng. Lucas Feksa Ramos, Dra. 

Eng. Mauren Pomalis Coelho da Silva, Me. Eng. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira, 

Me. Eng. Priscila de Lima Vianna, Esp. Eng. Vanildo Rodrigues Neves Júnior, Me. 

Eng. Viviane Barrozo da Silva; ainda 1 representante técnico, que representa os 

técnicos do DAEE: Gladistone Batista de Oliveira, João Pedro Bernardo de Oliveira, 

Larissa Samara Paula de França, Marcus Vinicius Oliveira Braga, Izan Fabricio Neves 

Calderaro; e 1 representante discente, que representa todos os acadêmicos.  



O DAEE está localizado no campus José Ribeiro Filho na cidade de Porto 

Velho. Nele encontram-se salas de aula, laboratórios, salas de servidores, recepção, 

sanitários, copa, hall, auditório, acesso por rampa, sala de grupo de pesquisa, sala de 

TI, sala do Centro Acadêmico, entre outros espaços. A figura 1 mostra onde está 

localizado hoje o prédio da Engenharia Elétrica no campus de Porto Velho. 

Figura 1. Foto do prédio do Curso de Engenharia Elétrica – Bloco 4H. 

 

 

1.2 Apresentação do Seminário de Autoavaliação 

 

A apresentação dos dados da Autoavaliação enviados pela CPAv Executiva 

para a CPAv Local foi feita em evento público virtual, no dia 17/12/2021, pela 

plataforma do google meet, link: meet.google.com/vmj-kwxz-dxu, das 14h às 17h, com 

participação de docentes, técnicos e discentes, conforme a figura 2. 

No site do departamento DAEE (www.eletrica.unir.br) as informações a 

respeito do Seminário de Autoavaliação podem ser buscadas na aba NDE > Avaliação 

de curso CPAv > Avaliação de Curso – 2021, ou pelo link 

https://eletrica.unir.br/pagina/exibir/17976. 

No Seminário de Autoavaliação foram feitas diversas apresentações de 

elucidações sobre a temática da Autoavaliação Institucional. A primeira parte do 

evento foi de contextualização a respeito de melhorias e desenvolvimento 

organizacional com ênfase do planejamento estratégico no âmbito da UNIR, através 

da ferramenta de seu PDI atual.  

http://www.eletrica.unir.br/


Verificando a forma como o plano de metas do PDI emerge em consonância 

com a autoavaliação institucional. E mostrando ações do DAEE para estar alinhado 

com o amadurecimento da instituição, citando alguns exemplos: transparência e 

dissipação de informações no site, acolhimento ao aluno, projetos e pesquisas mais 

numerosas, qualificação dos servidores, melhorias da infraestrutura das salas visando 

conforto e segurança, atenção à compra de equipamentos de laboratório didáticos 

visando tecnologia, conservação e manutenção do prédio e infraestrutura em geral, 

entre outros.  

Em seguida foi apresentado o histórico do curso de Engenharia Elétrica, que 

pertence ao Núcleo de Tecnologia (NT) da UNIR, dando ênfase aos que fizeram parte 

do início do curso, e voz a alguns dos egressos de sucesso que trouxeram seus 

relatos através de vídeos.  

No terceiro ato foram apresentados detalhadamente os dados do questionário 

de avaliação que foi providenciado pela Comissão Própria de Autoavaliação CPAv 

Executiva com a DTI, através do LimeSurvey. As respostas dos questionários 

Docente, Técnico e Discente foram apresentadas por seus respectivos 

representantes: Professora Viviane Barrozo da Silva, Técnico João Pedro Bernardo 

de Oliveira e Acadêmico Erasmo Gigli.  

E cada um destes fez análise crítica quanto às respostas recebidas pela CPAv 

Executiva, além de sugestões de melhorias para elevar a avaliação dos pares, 

melhorias para o DAEE e curso de Engenharia Elétrica, e consequentemente, 

contribuir com as metas estipuladas no PDI da UNIR. 

 

Figura 2. Foto do Evento público Seminário de apresentação de dados. 

 



Nos capítulos seguintes serão mostrados todos os dados de respostas do 

questionário de Autoavaliação, para as dimensões: didático-pedagógica, corpo 

docente e infraestrutura. Os mesmos serão analisados e serão feitas 

contextualizações, argumentações e sugestões diversas, de acordo com cada 

dimensão. 

 

2.0 DESENVOLVIMENTO 

Após o envio do Relatório da Comissão de Avaliação Permanente – CPAv 

UNIR através do processo SEI N°. 23118.011256/2021-63 o mesmo foi aberto ao 

Núcleo Docente Estruturante do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica 

para ciência e comentários nos tópicos tratados pela avaliação, ocorrida no período 

de 5 de julho a 6 de agosto de 2021. 

Na primeira fase os alunos de graduação, docentes e técnicos administrativos 

lotados na unidade acadêmica foram convidados a responder ao questionário 

referente à sua categoria, envolvendo questões alocadas nas três dimensões de 

autoavaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES):  

1) Dimensão didático-pedagógica;  

2) Dimensão corpo docente e; 

3) Dimensão infraestrutura. 

Conforme apresentado abaixo: 

 

2.1 Dimensão Didático-Pedagógica 

A dimensão didático-pedagógica busca entender de forma geral como os 

docentes, discentes e técnicos avaliam as questões que versam sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, sobre os conteúdos das disciplinas oferecidas, sobre 

a oferta de extensão, pesquisa entre outros que estão ilustrados nas figuras de 3 a 

21. 

 



Figura 3. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

Figura 4. Questões da Avaliação. 

 
 



Figura 5. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 
Figura 6. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

DISCENTES: 

 

Figura 8. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 10. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 11. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 
Figura 12. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 



 

 
Figura 13. Questões da Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 



 

Figura 15. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 
Figura 16. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 



 
Figura 17. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 
Figura 18. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 



Figura 19. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 
Figura 20. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 



Figura 21. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

2.2 Dimensão corpo docente 

Figura 22. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 



Figura 23. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 
Figura 24. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 25. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 26. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 27. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 
Figura 28. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 29. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

2.3 Dimensão Infraestrutura 

 

DOCENTES 

 
Figura 30. Questões da Avaliação. 

 
 



 

 

 

 

DISCENTES 

Figura 31. Questões da Avaliação. 

 
 

 

 

 
Figura 32. Questões da Avaliação. 

 
 

 



2.0 ANÁLISE DOS DADOS E DAS 

INFORMAÇÕES  

Ao final do Seminário para apresentação da avaliação realizado pela 

Comissão Própria de Avaliação CPAv local da UNIR conjuntamente com o NDE – 

DAEE, que contou com a participação de todos os segmentos acadêmicos (discentes, 

docentes e técnicos), constatou-se que de forma geral, a avaliação não reflete a 

realidade do curso.  

Porém, despertou a necessidade de propor ações que contribuam para 

aumentar a visibilidade do site do curso e os documentos normativos do curso e da 

Universidade intensificando semestralmente através de dinâmicas em grupos e 

palestras. E despertar a cultura do processo avaliativo dentro do curso.  

Quanto ao oferecimento de atividades extensionistas e de pesquisa, o curso 

de Engenharia Elétrica compreende a necessidade de propor um número maior de 

atividades.   

Nos últimos anos o curso avançou em relação a qualificação do quadro 

docente. Porém, o curso necessita de 20 professores no seu quadro e atualmente tem 

15 docentes. Assim, este item não foi atendido no que foi estabelecido pelo PDI. 

Em relação a infraestrutura conforme relatado neste documento, o curso 

possui instalações físicas novas e modernas. Todavia, o grande desafio é equipar de 

forma adequada os 11 laboratórios para disponibilizar aos discentes práticas para 

enriquecer seu conhecimento. 

Cabe destacar que o curso conseguiu atender o que foi estabelecido no Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI foi a criação do curso de pós-graduação Lato 

Sensu em Sistemas Elétricos de Potência. 

Dessa forma o curso de Engenharia elétrica tem a preocupação de alinhar 

suas ações com a Missão e Visão da UNIR, seguindo as diretrizes do PDI da nossa 

IFES. 

 

3.0 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE  

Com os resultados da avaliação são previstas em cada dimensão melhorias 

das atividades acadêmicas e de gestão do curso:  



3.1 Dimensão Didático-Pedagógica  

Em 2006, para organizar o início das atividades do curso de Engenharia Elétrica 

foram efetivados 4 profissionais: um engenheiro especialista, um matemático com 

doutorado em engenharia elétrica e dois doutores em Física. 

A primeira turma do curso entrou no primeiro semestre de 2007 por vestibular, 

em sequência as necessidades de operação do curso são contratados mais 05 

professores com titulação de mestrado, e à medida que o curso foi se estruturando e 

atingindo os seus objetivos, em 2017 houve mais contratações de professores 

aumentando o quadro para 14 profissionais. Sendo 03 profissionais com regime de 

trabalho T-20, 11 profissionais com regime de dedicação exclusiva – DE, como pode 

ser observado na Tabela 1.0. 

 

Tabela 1. Regime de Trabalho e Qualificação dos professores do DAEE em 2017. 

Nome do Docente Titulação Regime de Trabalho 

Carlos A. T. Carvalho Júnior Doutor DE 

Claúdio Silva e Melo Doutor DE 

Fabrício Moraes de Almeida Doutor DE 

José Ezequiel Ramos Doutor T20 

Antonio Carlos D. Ricciotti Mestre DE 

Ciro J. Egoavil Montero Mestre DE 

Júlio César Ribeiro Mestre DE 

Lucas Feksa Ramos Mestre DE 

Mauren Pomalis Coelho da Silva Mestre DE 

Priscila de Lima Vianna Mestre DE 



Viviane Barrozo da Silva Mestre DE 

Inarê Roberto Poeta e Silva ESPECIALISTA T20 

Vanildo Rodrigues Neves ESPECIALISTA T20 

Paulo de Tarso C. de Oliveira ESPECIALISTA DE 

O curso de Engenharia Elétrica tem suas especificidades e as transformações 

científicas e tecnológicas ocorrem rapidamente. Necessitando de um corpo docente 

qualificado para lidar com as constantes mudanças no setor. E, para atender as 

demandas tecnológicas impostas pela área, o quadro docente qualificou-se e continua 

nesse processo, para atender uma das dimensões de avaliação do MEC, que é a 

relação docente mestre/doutor e regime de trabalho, tal como se observa na Tabela 

2.0.  

Com 15 docentes com dedicação exclusiva sendo 09 doutores, 03 mestres e 

02 especialistas. É importante destacar que, assim que o docente obtém a titulação 

de mestre ou doutor, a instituição de ensino superior já passa a se beneficiar dessa 

sua nova qualificação, perante o MEC.  

Além do que às Leis 9.394/1996 e 13.005/2014, importa destacar que a 

quantidade de mestres e doutores em uma instituição de ensino superior influencia 

diretamente nos seus indicadores de qualidade e, por conseguinte, no seu 

ranqueamento perante as demais instituições. 

 

Tabela 2. Regime de Trabalho e Qualificação dos professores do DAEE em 2021. 

Nome do Docente Titulação Regime 

Antonio Carlos Duarte Ricciotti Doutor DE 

Ciro José Egoavil Montero  Doutor DE 

Cláudio Silva de Melo  Doutor DE 



Daniela de Araújo Sampaio Doutora DE 

Fabrício Moraes de Almeida Doutor DE 

Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva Especialista DE 

Jorge Luis Nepomuceno de Lima  Doutor DE 

José Ezequiel Ramos  Doutor DE 

Júlio César Ribeiro Mestre DE 

Lucas Feksa Ramos Doutor DE 

Mauren Pomalis Coelho da Silva Doutora DE 

Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira Mestre DE 

Priscila de Lima Vianna Mestre DE 

Vanildo Rodrigues Neves Júnior Especialista DE 

Viviane Barrozo da Silva Mestre DE 

 

 



Desde sua criação, o curso de Engenharia Elétrica passou por 03 avaliações 

de desempenho, e o Conceito Preliminar de Curso – CPC, atingiu a nota 3. 

O Conceito Preliminar de Curso é feito de forma a serem avaliados os alunos 

do curso através do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) que é 

feito anualmente, também são avaliadas, as qualidades e as informações de 

infraestrutura do curso, instalações físicas, a quantidade de docentes 

mestres/doutores e regime de trabalho no curso. 

Em 2017 foi realizada a última avaliação do curso, as dimensões instalações 

e quantidade de docentes mestre/doutor e regime trabalho parcial/integral, obteve 

uma pontuação baixa. 

Entretanto, este indicador na próxima avaliação será melhorado 

significativamente, devido às instalações físicas que possui atualmente o Curso e com 

a qualificação alcançada pelos dos docentes e regime de trabalho, isto todos são 

Dedicação Exclusiva. 

O curso Engenharia Elétrica fez ENADE em 2019 e obteve este ano (2021) 

sua Portaria de Renovação de Reconhecimento, com validade até o próximo ciclo 

avaliativo, que pode ser acessado no link a seguir: 

https://pi.unir.br/uploads/76800741/arquivos/PORTARIA_N__110__DE_4_D

E_FEVEREIRO_DE_2021___PORTARIA_N__110__DE_4_DE_FEVEREIRO_DE_2

021___DOU___Imprensa_Nacional_881823085.pdf 

De forma proativa o DAEE tem procurado melhorar a dimensão didático-

pedagógica, e entende que as questões avaliadas não refletem a realidade dessa 

dimensão no curso. 

Contudo o curso pretende desenvolver e intensificar ações para melhorar a 

dimensão, através das sugestões recolhidas dos alunos no Seminário realizado no 

dia 17 de dezembro, através da plataforma google meet. Muitas das sugestões 

levantadas já estão sendo implementadas pelo Curso, mas foram impedidas de 

continuar-se devido à pandemia, como se pode ver nas Figuras: 33 a 40. 
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Figura 33. Visita técnica Usina Santo Antônio. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 34. Visita técnica Usina Jirau. 

 
 

 

 

 



Figura 35. Visita técnica à fábrica de cimento Votorantim. 

 
 

 

 

 

 

Figura 36. Aula Experimental de Física III. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 37. Aula de campo da disciplina de Instalações Elétricas. 

 
 

 

 

 
Figura 38. Mini Curso Typhoon HIL- A. 

 
 

 

 



 

 

 
Figura 39. Mini Curso Typhoon HIL- B. 

 
 

 

 

 
Figura 40. Ação de Extensão Remota: LabVIEW: Linguagem de Programação do Futuro. 

 
 

 

 



 

 

As sugestões foram as seguintes: 

● Manter um canal de comunicação aberto e transparente entre os 

discentes e docentes; 

● Divulgar continuamente o site do curso; 

● Promover semestralmente Seminário para os discentes com a temática 

sobre o curso e os documentos norteadores da Universidade como PDI, PPI, PPC; 

●  Promover atividades de extensão por meio de atividades práticas que 

envolvam os acadêmicos e os aproxime à comunidade; 

● Desenvolver atividades de pesquisa científica como prática de 

aprendizagem, inovação e transformação social; 

● Aproximar os acadêmicos da realidade profissional através das visitas 

técnicas; 

● Implementar oficinas pedagógicas para trocas de experiências entre os 

professores, para promover a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade do Curso; 

● Aumentar o acervo físico das bibliografias utilizadas no curso; 

● Aumentar e atualizar o acesso à livros virtuais e; 

● Realizar atualizações e avaliações anuais do PPC; 

 

 

3.2 Dimensão Corpo Docente  

Nesta dimensão as perguntas foram analisadas da seguinte forma: 

• Questões para avaliar o quanto o docente considera que o Curso 

ofertou experiências que não reflete a realidade do curso;  

• Questões para avaliar o quanto o docente considera que o Curso 

zelou pelas condições de oferta, essa avaliação não corresponde à 

realidade do curso de Engenharia Elétrica, porque existe estrutura 

física para os professores no prédio do DAEE e material para atender 

as demandas mínimas para o desenvolvimento das disciplinas;  

• Questões para avaliar o quanto o docente se sente informado 

quanto a estrutura e funcionamento do Curso, as 



respostas também não refletem a realidade do Curso de Engenharia 

Elétrica;  

• Questões para avaliar o quanto o docente está satisfeito a respeito 

da Gestão do Curso, essas respostas  também não refletem a 

realidade do Curso e  apresentam respostas da área da saúde;  

• Questões para avaliar o quanto o docente considera que o Curso 

zelou pelas condições de oferta, também não reflete a realidade do 

curso. Conclui-se que as respostas não guardam relação com a 

realidade do curso.  

Existe a preocupação do curso com a ampla e total transparência do fluxo de 

informações todas disponibilizadas no site https://eletrica.unir.br/homepage. Todavia, 

há a compreensão que esta dimensão pode ser melhorada com estratégias e 

mecanismos eficazes semestralmente com o objetivo de aumentar o número de 

participantes docentes e intensificando o conhecimento sobre a estrutura, site e 

documentos norteadores da Universidade.  

Criar Ações de Sensibilização, pois todo processo avaliativo leva em 

consideração questões básicas como a conscientização dos participantes sobre a 

concepção e os objetivos da avaliação, seus critérios e a forma como serão utilizados 

seus resultados. Isto implica também, torná-los conscientes de que são membros 

partícipes da Instituição, devendo assumir a responsabilidade com as diretrizes da 

formação profissional do discente, definidas na Proposta Pedagógica do curso de 

Engenharia Elétrica. 

 

 

3.3 Dimensão Infraestrutura 

 

    Em 29/08/2018 foi inaugurado o prédio do Departamento Acadêmico de 

Engenharia Elétrica do Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR). Com seu projeto elaborado em 2007, o prédio soma 3.854,16m² 

e investimentos num valor total nominal de R$ 6.554.866,74, que corrigidos para 2018 

representam R$ 8.418.559,08. 

       O prédio possui quatro pavimentos, com cinco salas de aula com 

82,56m², para aproximadamente 55 alunos, cada uma, além de um auditório com 

https://eletrica.unir.br/homepage


138,13m², para aproximadamente 130 pessoas, dois conjuntos de banheiros 

masculino/feminino, com 25,44m² cada, num total de 101,76m². Conta ainda, com 

uma sala de apoio com 25,44m², uma copa com 26,44m², dois depósitos, com 

60,00m² e 30,00m² respectivamente, uma sala para secretaria de Departamento e 

Protocolo com 12,04m², uma sala para o Chefe de Departamento com 15,47m², 

dezessete salas para professores/servidores com 15,47m² cada uma, uma sala para 

Grupo de Pesquisa em Modelagem de Sistemas Elétricos, com 82,56m² e onze 

laboratórios.  

O curso de Engenharia elétrica entende que o resultado da avaliação em 

relação à Dimensão Infraestrutura também não caracteriza a realidade como relatado. 

As Figuras 41 a 46 demonstram a realidade atual do curso.  

Devido a Pandemia o prédio não foi utilizado para as aulas pela totalidade dos 

professores e como consequência poucos discentes chegaram a usufruir de suas 

instalações. Em contrapartida os professores e técnicos utilizam os seus gabinetes de 

trabalho de forma completa, com todos os ambientes de serviço climatizados e tendo 

a maioria móveis e acesso a rede de banda larga de boa qualidade. 

Dando continuidade à melhoria dos ambientes de trabalho será necessário 

adquirir os móveis para poder equipar todos os gabinetes. Com relação aos 

laboratórios didáticos, o curso de Engenharia Elétrica tem somente 3 laboratórios 

equipados, e deve completar e adquirir os equipamentos necessários para a 

realização das aulas laboratoriais. 

Para solucionar essa falta de equipamentos dos laboratórios, o Departamento 

desenvolverá ações junto a cada coordenador de laboratório, para levantar as 

demandas dos equipamentos de cada laboratório e assim poder alimentar os 

processos de compra, subsidiando o Termo de Referência, tal como ficou 

estabelecido no Plano de Ação do Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 41. Foto do prédio do Curso de Engenharia Elétrica. 

 

 

 

 

Figura 42. Foto do prédio do Curso de Engenharia Elétrica - Visão lateral. 

 

 

 

 



 

Figura 43. Foto do Auditório do prédio do curso de Engenharia Elétrica. 

 
 

 

 

 

Figura 44. Laboratório de Máquinas Elétricas 1 do prédio do curso de Engenharia Elétrica. 

 
 

 



Figura 45. Laboratório de Energias Renováveis do prédio do curso de Eng. Elétrica. 

 
 

 

 

 
Figura 46. Laboratório de Máquinas 2 do prédio do curso de Eng. Elétrica. 

 
 

 



4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Buscar diagnosticar integralmente a realidade do curso, identificando a 

coerência entre a missão, valores, o currículo, projetos de pesquisa e extensão, corpo 

docente, estrutura física, diretrizes institucionais estabelecidas na UNIR, com a 

participação dos docentes, técnicos e discentes para a melhoria contínua do ensino 

em Engenharia Elétrica. 

O processo avaliativo possui um caráter formativo e emancipatório, pois à 

medida em que ele ocorre, o curso de Engenharia Elétrica adquire conhecimentos 

sobre si e fortalece uma visão contextualizada a respeito das atividades acadêmicas 

e administrativas. 

Neste segundo Seminário realizado juntamente com a CPAv local e o NDE, 

no dia 17/12/2021, pela plataforma do google meet, link: meet.google.com/vmj-kwxz-

dxu, das 14h às 17h percebeu se como o curso evoluiu demonstrando como é 

importante o processo de autoavaliação. 

Durante a plenária avaliou se positivamente os avanços obtidos nos diferentes 

eixos da Autoavalição.do curso de Engenharia Elétrica principalmente em 

infraestrutura, qualificação do quadro docente, acesso e transparência nas 

informações do curso disponibilizada no site. Em discussão os participantes do 

Seminário entendem que os resultados da autoavaliação não refletem a realidade do 

curso. Todavia, despertou a necessidade de trabalhar a participação de todos 

envolvidos na autoavaliação através da compreensão das questões do questionário 

por meio de oficinas, dinâmicas em grupo de forma regular para o despertar da cultura 

da autoavaliação. 

Outros pontos importantes que a autoavaliação provocou na plenária com o 

objetivo de melhorias para o curso foram: 

● Envolver o corpo técnico no planejamento e ações pedagógicas; 

● Promover mais ações de extensão e pesquisa; 

● Divulgar fortemente o site do curso e os documentos norteadores da 

Universidade; 

● Promover semestralmente atividades para a compreensão das questões 

da autoavaliação; 

● Promover e fortalecer os encontros pedagógicos semestralmente para 

boas práticas de ensino; 



● Trabalhar junto às instâncias superiores a aquisição de livros físicos, 

digitais, equipamentos para os laboratórios do curso; 

 

Por fim, ressalta-se que foi muito importante a utilização do presente estudo 

para as tomadas de decisões e no planejamento de gestão do curso.  
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