
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Tecnologia 

Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica 

Ata da Reunião Ordinária do CONDEP/DEE 

UNIR 

	

1 	Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas e trinta minutos, 

	

2 	os membros CONDEP/DEE reuniram-se no campus UNIR em Porto Velho na sala 201, bloco 1H, no 

3 qual iniciou a reunião ordinária, com quórum qualificado. O CONDEP/DEE é composto pelos 

	

4 	conselheiros: Prof. Dr. Fabrício Moraes Almeida (presidente), Prof. Me. Ciro Egoavil Montero, Prof. 

	

5 	Me. Júlio César Ribeiro, Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Ricciotti, Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório 

	

6 	de Carvalho Júnior, Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva, Prof. Dr. José Ezequiel Ramos, Prof. Esp. 

	

7 	Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira, Prof. Dr. Cláudio Silva de Melo, Prof. Esp. Vanildo Rodrigues 

	

8 	Neves Júnior, Prof. Esp. Inarê Roberto Rodrigues Poeta, Profa. Me. Priscila, de Lima Vianna, Prof. 

	

9 	Me. Lucas Feksa Ramos, Profa. Me. Mauren Pomalis Coelho da Silva, Representante dos Técnicos: 

	

10 	João Pedro Bernardo de Oliveira e a Representante dos Discentes: Beatriz Cristina Reis Cordeiro, para 

	

11 	tratar da seguinte pauta. Pauta: 1 Informes. Ia - O professor Fabrício informou que a lista de inscrição 

	

12 	dos discentes no ENADE será disponibilizada até o dia 01 de agosto de 2017. 1  - O professor Fabrício 

	

13 	informou que de acordo com a portaria n.656/2017/GR/UNIR de 12 de julho de 2017, a servidora 

	

14 	Jéssyca será afastada do cargo de representante dos técnicos e será empossado como titular, o servidor 

	

15 	Técnico João Pedro Bernardo de Oliveira, a partir do dia 28 de julho de 2017. lc - O representante 

	

16 	dos técnicos João Pedro Bernardo de Oliveira, informou que a Servidora Jéssyca Martins de Senna, 

	

17 	declina da elaboração dos termos de transferência do mobiliário da engenharia elétrica, considerando 

	

18 	que até a presente data não foi elaborado o Plano de Ação e solicita a Ata da reunião do dia 15 de abril 

	

19 	de 2017, juntamente com os processos de compensação de carga horária dos Tec. João Pedro Bernardo 

	

20 	de Oliveira (n°.23118.000077/2013-91), Marcus Vinicius oliveira (n°.23118.000672/2015-98) e 

	

21 	Jéssyca Martins de Sena (d.23118.000078/2013-98) mediante o informativo do departamento sobre 

	

22 	qual a documentação deverá ser anexada aos processos para dar continuidade na tramitação. ld - O 

	

23 	professor Fabrício informou que o Prof. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira ficará responsável pelo 

	

24 	instrumento de gravação disponibilizado pela PROGRAD (tombo n°. 1166352). 1  - O professor Lucas 

	

25 	Feksa Ramos informa que SIAPE dele estava errado, sendo atualizado a partir do dia 27 de julho de 

	

26 	2017. Pauta: 2 - Afastamento: Processo n0.23118.002199/2017-45, trata-se da solicitação de 

	

27 	afastamento para Participação na 29  Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e 

	

28 	Automação - FIEE —2017. O professor Esp. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira (SIAPE n°. 155115 1) 

	

29 	foi o responsável pela análise e parecer sob a Ordem de Serviço n0.35 24.07.2017/DEE/NT/UNIR, no 

	

30 	qual foi de parecer favorável a soo, resaltndo que após o afastamento o solicitante terá q.i 

(J 



31 	inserir o relatório de atividades realizadas. O parecer foi posto em votação e não havendo objeção, foi 

32 aprovado pelo CONDEP. Pauta: 3 - Cancelamento de Disciplina - Trata-se da solicitação de 

33 	cancelamento da disciplina de Eletrônica II (ELE30033), pelo professor responsável por ministrar: 

34 	Lucas Feksa Ramos, visto que a carga horária e 120h, o fechamento do calendário acadêmico para 

35 	inserção de nota é até o dia 31 de julho de 2017 e o professor estava afastado, de acordo com a Portaria 

36 	no.246/2017/GR/UNIR. O requerimento foi posto em votação e não havendo objeção, foi aprovado 

37 	pelo CONDEP/DEE. A conselheira Beatriz ressalta que as disciplinas para docentes em afastamentos 

38 	devem ser analisadas para ser ofertada dentro de prazo adequado. O professor Paulo ratifica que a 

39 	responsabilidade de aprovar as disciplinas é do conselho. Pauta: 4 - Disciplina especial: De acordo 

40 	com o Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, A rt. 137. Ficam estabelecidos, para 

41 	oferecimento de disciplinas ministradas no período especial do ano letivo, os seguintes critérios: 1 - A 

42 	disciplina solicitada não deve alterar a estrutura curricular do curso, sendo observados os pré- 

43 	requisitos, caso haja; II - A disciplina a ser oferecida deve solucionar distorção que por ventura exista 

44 	no processo de oferecimento da estrutura curricular do curso; III - Deve haver disponibilidade de 

45 	docente para ministrar a disciplina; IV - O projeto da disciplina deve ser o mesmo oferecido no curso 

46 	durante o período letivo regular: V - O discente poderá cursar várias disciplinas especiais 

47 concomitantes, desde que não haja incompatibilidade de horários; VI - Compete ao Conselho de 

48 	Departamento, em função das características da disciplina, determinar o número mínimo de discentes 

49 	para o seu oferecimento; VII - O discente deve efetuar sua matrícula na SERCA; VIII - O Chefe do 

50 	Departamento acompanhará o andamento da disciplina no que se refere ao cumprimento de carga 

51 	horária, diários e execução dos conteúdos previstos. Os discentes do curso de Bacharelado em 

52 	Engenharia Elétrica, solicitaram o oferecimento das seguintes disciplinas: 1 - Eletricidade Básica 

53 	(ELE3001 1), a solicitação foi posta em votação e APROVADO pelo colegiado. Professor 

54 	Responsável: Priscila de Lima Vianna. Sendo encaminhado o cancelamento da disciplina de Proteção 

55 	de Sistemas Elétricos de Potência (optativa) ELE30060. O colegiado aprovou o cancelamento, da 

56 	disciplina. II - Cálculo Diferencial e Integral II (ELE30007), a solicitação foi posta em votação e 

57 	APROVADO pelo colegiado. Professor Responsável: Esp. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira. III - 

58 	Física Geral e Experimental 1 (ELE30004), a solicitação foi posta em votação e foi encaminhado 

59 	pelo colegiado, que será encaminhado a solicitação ao Departamento de Física. IV - Física Geral e 

60 	Experimental II (ELE30010), a solicitação foi posta em votação e foi encaminhado pelo colegiado, 

61 	que será encaminhado a solicitação ao Departamento de Física. Pauta: 5 - Proficiência - Trata-se das 

62 	solicitações de proficiência de disciplina, pelos discentes Pablo Faria Linhares (matrícula 

63 n°.201021091) na disciplina de Cálculo Numérico (ELE30029) e Madson de Oliveira Cordeiro 

64 (matrícula n".201021947) nas disciplinas de: Ciência dos Ambiente (ELE30006) e Introdução a 

65 	Engenharia Elétrica (ELE30002). A professora Me. Viviane Barrozo da Silva foi a responsável pela 

66 	análise e parecer, sendo favorável/as solicitações dos discentes acima. Pablo Faria Linhares 



67 (matrícula n.201021091) na disciplina de Cálculo Numérico (ELE30029) - Aprovado pelo 

68 	CONDEP. A banca de avaliação será composta pelos professores: Tenório, Lucas e Viviane. Madson 

69 de Oliveira Cordeiro (matrícula n°.201021947) nas disciplinas de: Ciência dos Ambiente 

70 	(ELE30006). Aprovado pelo CONDEP. A banca de avaliação será composta pelos professores: Paulo, 

71 	Viviane e Lucas e Introdução a Engenharia Elétrica (ELE30002). Aprovado pelo CONDE?. A 

72 	banca de avaliação será composta pelos professores: Priscila, Mauren e Lucas. Pauta: 6 - Vagas no 

73 	Vestibulinho - 2017 - De acordo com o levantamento feito pela DIRCA e enviado ao Departamento 

74 	de Engenharia Elétrica, no ano referente a 2017, o curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, estará 

75 	disponibilizando 11 vagas. Foi emitido o Ad Referendum n°.04/20 1 7IDEE, o qual foi posto em votação 

76 	e não havendo objeções, foi aprovado pelo CONDEP/DEE. E não tendo mais nada a tratar, eu Prof. 

77 	Me. Viviane Barrozo da Silva, lavrei a presente ata que é assina im1  e pelos demais membros 

78 presentes: 	
/ 

79 	Prof. Dr. Fabrício Moraes Almeida  
80 	Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnio'r 
81 	Prof. Dr. José Ezequiel Ramos 
82 	Prof. Dr. Cláudio Silva de Melo 
83 	Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Riccintti-(falta justificada) 
84 	Prof. Me. Ciro Egoavil Montero 	 / 
85 	Prof. Me. Júlio César Ribeiro 
86 	Profa. Me. Priscila de Lima Viani)a 	/ 
87 	Prof. Me. Lucas Feksa Ramos/a*//,y/6 .4 
88 	Profa. Me. Mauren Pomalis Cbelho da Silva 
89 	Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva 
90 	Prof. Esp. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira .4c' 
91 	Prof. Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior 
92 	Prof. Esp. Inarê Roberto Rodrigues Poeta (falta justificada) 	r t c 
93 	Representante dos Técnicos: João Pedro Bernardo de Oliveira çJo. 4 
94 	Representante dos Discentes: Beatriz Cristina Reis Cordeiro - u2  


