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Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Tecnologia 

Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica 

Ata da Reunião Extraordinária do CONDEP/DEE 

 

UNIR 

	

1 	Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, os membros 

	

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

	

3 	a reunião extraordinária, com quórum qualificado. O CONDEP/DEE é composto pelos conselheiros: 

	

4 	Prof. Dr. Fabricio Moraes Almeida (presidente), Prof. Me. Ciro Egoavil Montero, Prof. Me. Júlio César 

	

5 	Ribeiro, Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Ricciotti, Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho 

	

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

	

7 	Carvalho de Oliveira, Prof. Dr. Cláudio Silva de Meio, Prof. Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior, 

	

8 	Prof. Esp. maré Roberto Rodrigues Poeta, Profa. Me. Priscila, de Lima Vianna, Prof. Me. Lucas Feksa 
9 Ramos, Profa. Me. Mauren Pomalis Coelho da Silva, Representante dos Técnicos: João Pedro 

	

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

	

11 	seguinte pauta. Pauta: 01 - Ad Referendum n°.061201 7/DEEINT/UNIR e n°.08/201 7/DEE/NT - 

	

12 	Reintegração de Curso - De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, 

	

13 	Art. 85. §I' Perdendo o vínculo coma UNIR, o discente poderá requerer sua reintegração se houver 

	

14 	vaga no curso. §2° Poderá ser concedida a reintegração no curso mesmo não havendo vaga, quando se 

	

15 	tratar de regularização da vida acadêmica para fins de expedição de transferência. Os professor Carlos 

	

16 	Alberto Tenório de Carvalho Júnior e Lucas Feksa Ramos, foram os responsáveis pelas análises e 
17 pareceres, designados sob as Ordens de Serviço n°.41 17.08.2017/DEE/NT/UNIR e n°.38 

	

18 	17.08.201 7IDEEINTIUNIR, nas quais foram de parecer favoráveis aos alunos: Erica Tauane Santos 

	

19 	Santana (matrícula n'.201721177), Leide Daiane Barbosa Braga (matrícula n'.201121038). Josivan 

	

20 	Alves Costa (matrícula n'.200711800) e parecer desfavoráveis aos alunos: Lauane da Costa F. Faria 

	

21 	(matrícula n'.201421152) [A solicitante inseriu apenas a disciplina de Metodologia Científica 

	

22 	(ELE30022) no protocolo, visto que o Departamento não ofereceu a disciplina em questão, no semestre 

	

23 	20 17.2], Fernando Oliveira Marques (matrícula n°.200820999) [O solicitante não inseriu nenhuma 

	

24 	disciplina no protocolo de solicitação de reintegração]. Os Ad Referendum no.06/2017/DEE/NT/UNIR 

	

25 	e n°.08/201 7/DEE/NT, foram postos em votação e com seis votos a favor, um contra e uma abstinência. 

	

26 	foi aprovado pelo colegiado. Pauta: 02 - Ad Referendum n°.07/20171DE/NTIUNIR - Matrícula 

	

27 	Especial - De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, Art. 87. § 1° O 

	

28 	discente especial somente pode matricular-se mediante apreciação do Conselho de Departamento e 

	

29 	parecer do Conselho de Campus e Núcleo. §20  O discente especial só poderá matricular-se no máximo 
30 em três disciplinas por semestre, oferecidas pelos cursos da UNIR, com direito à declaração de 

	

31 	conclusão de disciplina após o cumprimento dos devidos requisitos. §3° O discente especial pode 

	

32 	matricular-se em, no máximo, quatro semestres, consecutivos ou não. §4° A matrícula do aluno 

	

33 	especial somente é efetuada se houver vaga na disciplina. O professor Lucas Feksa Ramos, foi o 
34 responsável pela análise e parecer, designado sob a Ordem de Serviço n°.37 

	

35 	17.08.201 7IDEE/NT/UNIR, na qual foi de parecer favorável aos solicitantes: Priscila Venâncio d 
36 Costa e Valcinei Ferreira Lemos. E de parecer desfavorável, ao aluno: Eriki Novais Silva [ 

	

37 	indeferimento ocorreu devido à falta de assinatura no comprovante de matrícula da instituição d 

	

38 	origem]. O Ad Referendum n°.07/2017IDEÍNT/UNIR, foi posto em votação e não havendo objeção, 

	

39 	foi aprovado pelo colegiado. Pauta: 3 - Ad Referendum n°.05/20I7IDEE/NT/UNIR - Inclusão de 
40 Disciplina - De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia. Das 

	

41 	Competências do Chefe de Departamento. Art. 42. Ao Chefe de Departamento, compete: IV - decidir. 

	

42 	nos casos de urgência, "ad referendum" do CONDEP, devendo s •. eter sua decisão à apreciação 

	

43 	deste, em reunião extraordinária realizada no prazo máximo de eten 	. uas horas. O Ad 

	

44 	Referendum n°.05/2017IDEEINTIUNIR, que trata da aprovação. 	de departamento, foi posto 
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45 	em votação e não havendo objeção, foi aprovado pelo colegiado. Pauta: 4 - Disciplina em Período 
46 	Especial - De acordo com o Regimento Geral da Universidade, Art. 135. A disciplina em período 
47 	especial é oferecida de forma criteriosa, sob condições especiais, para uma clientela definida, quando 
48 	caracterizada a impossibilidade de frequência em cursos regulares. Art. 137. Ficam estabelecidos, para 
49 	oferecimento de disciplinas ministradas no período especial do ano letivo, os seguintes critérios: III 
50 	- deve haver disponibilidade de docente para ministrar a disciplina; VI- compete ao Conselho de 
51 	Departamento, em função das características da disciplina, determinar o número mínimo de discentes 
52 	para o seu oferecimento; VII- o discente deve efetuar sua matrícula na SERCA. Parágrafo único. O 
53 	Conselho do Departamento poderá aprovar disciplina por acompanhamento, desde que haja docente 
54 	disponível, nos casos de alteração de grade curricular ou de o discente ter ultrapassado o prazo máximo 
55 para integralização do curso. Os discentes solicitaram a disciplina de Metodologia Científica 
56 	(ELE30022). A disciplina foi posta em votação e não havendo objeçãsj fe a srovado pelo colegiado. 
57 	Tendo a professora: Wiima Suely Batista Pereira, come e' onsáv, . 	ar a djiplina em 
58 	questão. E não tendo mais nada a tra. , eu 'rof. Dr. F.' 	. or J /1?. :vrei apresente ata 
59 	que é assinada por mim e pelos dem. s 'e 'ros prese  

e 

60 	Prof. Dr. Fabrício Moraes Almeida 
61 	Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de C 
62 	Prof. Dr. José Ezequiel Ramos 
63 	Prof. Dr. Cláudio Silva de Meio (Férias) 
64 	Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Ricci 
65 	Prof Me. Ciro Egoavil Montero 
66 	Prof. Me. Júlio César Ribeiro 
67 	Profa. Me. Priscila de Lima Vianna-uc&k 	1yn6- 
68 	Prof. Me. Lucas Feksa Ramo,-t (',4lva ,' 
69 	Profa. Me. Mauren Pomalis Coelho da Si (ATastamento) 
70 	Profa. Me. Viviane Banozo da Silva 
71 	Prof Esp. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira (Falta Justificada) 
72 	Prof. Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior 
73 	Prof. Esp. Inarê Roberto Rodrigues Poeta (falta justificada) 
74 	Representante dos Técnicos: João Pedro Bernardo de Oliveira 
75 	Representante dos Discentes: Beatriz Cristina Reis Cordeiro 
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