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Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica 

Ata da Reunião Ordinária do CONDEP/DEE UNIR 

	

1 	Aos seis dias do mês de setembro 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 1H, no qual iniciou 

	

3 	a reunião extraordinária, com quórum qualificado. O CONDEP/DEE é composto pelos conselheiros: 
4 Prof. Dr. Fabrício Moraes Almeida (presidente), Prof. Me. Ciro Egoavil Montero, Prof. Me. Júlio 
5 César Ribeiro, Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Ricciotti, Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de 
6 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. maré Roberto Rodrigues Poeta, Profa. Me. Priscila, de Lima Viarma, 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, 
11 para tratar da seguinte pauta. Pauta: 01 - Informes - Ia . O professor Tenório informou que 

	

12 	elaborou a demanda sobre equipamentos para o curso de engenharia elétrica. ib. O professor Ciro 

	

13 	José Egoavil Montero, informou que solicitou uma demanda de equipamentos para o laboratório de 

	

14 	engenharia elétrica. 1 c - O técnico João Pedro informou que ficará de férias dividida em três vezes a 

	

15 	partir de outubro Pauta: 2 - Matricula Especial - De acordo com o Regimento da Universidade 
16 Federal de Rondônia, Art.87 "1° O discente especial somente pode matricular-se mediante 

	

17 	apreciação do Conselho de Departamento e parecer do Conselho de Campus e Núcleo.211  O discente 

	

18 	especial só poderá matricular-se no máximo em três disciplinas por semestre, oferecidas pelos cursos 
19 da UNIR, com direito à declaração de conclusão de disciplina após o cumprimento dos devidos 

	

20 	requisitos.31  O discente especial pode matricular-se em, no máximo, quatro semestres, consecutivos 

	

21 	ou não.41  A matrícula do aluno especial somente é efetuada se houver vaga na disciplina. §50  Q 

	

22 	aluno não regular que trata o caput se refere os não matriculados em nenhuma instituição e deseja 

	

23 	cursar disciplina, será aceito desde que haja vaga na disciplina e demonstre capacidade de cursá-la, 

	

24 	mediante processo seletivo". Trata-se da solicitação emitida pelo requerente Welington Leite Gomes 

	

25 	contra o Recurso no Indeferimento da matrícula especial, tendo em vista que o relator Professor Me. 
26 Lucas Feksa Ramos, indeferiu a solicitação baseada no impasse ocorrido no preenchimento do 
27 protocolo, haja vista que, o requerente inseriu o código de Cálculo Diferencial e Integral III 

	

28 	(ELE30019) e escreveu por extenso a disciplina de Desenho Técnico (ELE30034). Posteriormente o 

	

29 	discente solicitou recurso ao indeferimento, argumentando a efetividade na entrega dos documentos e 

	

30 	pelo fato de estar faltando apenas a disciplina de Desenho Técnico (ELE30034). O Professor Dr. 

	

31 	Antônio Carlos Duarte Ricciotti, foi o responsável pela análise do recurso, designado pela Ordem de 
32 Serviço n0.48 31.08.2017/DEE/NT/UNIR de 31 de agosto de 2017, sendo de parecer favorável a 

	

33 	solicitação acima descrita. O parecer foi posto em votação e não havendo objeção, foi aprovado pelo 

	

34 	colegiado. Pauta: 3 - Revisão de Avaliação - Trata-se da solicitação emitida pelo discente Vito 

	

35 	Gabriel O. Schneider (matrícula n°.20 1621275) na avaliação de Eletricidade Básica (ELE300 11), 

	

36 	questão n0.01. Primeiramente foi solicitado ao professor Me. Júlio César Ribeiro, responsável por 

	

37 	ministrar a disciplina em questão, sendo de parecer desfavorável, argumentando a falta de cálculo 

	

38 	para o embasamento na obtenção do resultado da questão n°.01. Após o indeferimento pelo professor 

	

39 	da disciplina, o discente solicitou recurso ao indeferimento. Os professores: Me. Lucas Feksa Ramos, 

	

40 	Esp. Eng. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira e Me. Priscila de Lima Vianna, foram responsáveis 

	

41 	pela análise e parecer, designados pela Ordem de Serviço n0.41 28.08.201 7/DEE/NT/UNIR, na qual 

	

42 	foram de parecer desfavorável. O parecer foi posto em votação e não havendo objeção, foi posto em 

	

43 	diligência pelo colegiado. Pauta: 4 - Afastamento de Mestrado e Doutorado dos Docentes do 

	

44 	Departamento de Engenharia E1étca. Trata-se do encaminhamento solicitado pelo Professor Me. 
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45 	Lucas Feksa Ramos, com relação aos critérios e pré-requisitos para embasar a sequência de docentes 
46 	para o afastamento para mestrado e doutorado. Pauta: 5 - Turma Especial - Os discentes do curso 
47 	de Bacharelado em Engenharia Elétrica solicitaram, junto ao Departamento de Engenharia Elétrica as 
48 	disciplinas especiais de: Física Geral e Experimental 1 (ELE30004). O colegiado encaminhou que 
49 	será enviado um memorando ao professor Judes Gonçalves dos Santos. Física Geral e Experimental 
50 	II (ELE30010). O colegiado foi de parecer desfavorável, com 10 votos contrários e um a favor. O 
51 	professor Ricciotti encaminhou que todo o semestre terá que haver turmas especiais das turmas do 
52 	primeiro período, tendo em vista que as turmas já vem fechadas pelos calouros. Pauta: 6 - Processo 
53 n°.23118.002133/2017-55 - Horários de Oferta de Disciplina - DEE. Trata-se da Oferta de 
54 	Disciplinas do Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica. Tendo em vista a solicitação emitida 
55 	pelos discentes: Pietro Viecili e Rodolfo Pereira da Silva, junto à Reitoria. O professor Dr. Carlos 
56 Alberto Tenório de Carvalho Júnior, foi o responsável pela análise e parecer no processo acima 
57 referido, designado sob a Ordem de Serviço n°.142 07.03.2017/DEEINT/UNIR, no qual foi de 
58 	parecer favorável a oferta das disciplinas nos respectivos horários, tendo em vista que, a Portaria 
59 	menciona "...parcialmente em mais de um turno" e as disciplinas estavam sendo alocadas sempre 
60 	que possível nos períodos (manhã/tarde, tarde/noite). O parecer foi posto em votação e não havendo 
61 objeção, foi aprovado pelo colegiado. Pauta: 7 - Reintegração de Curso. Conforme o 
62 	Regimento Geral da Universidade, Art. 85. 	1 Perdendo o vínculo com a UNIR, o discente 
63 	poderá requerer sua reintegração se houver vaga no curso. §21  Poderá ser concedida a reintegração 
64 	no curso mesmo não havendo vaga, quando se tratar de regularização da vida acadêmica para fins de 
65 	expedição de transferência. Trata-se da solicitação de recurso ao indeferimento na solicitação de 
66 reintegração de curso emitida pelo discente Fernando 	Oliveira Marques (matrícula 
67 	n0.200820999), tendo em vista que, o indeferimento ocorreu pelo fato de erro no preenchimento do 
68 	protocolo. O Professor Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, foi o responsável pela análise 
69 	e parecer no recurso, designado pela Ordem de Serviço n°.42 22.08.20 1 7/DEE/NTIUNIR, no qual foi 
70 	de parecer favorável a solicitação do discente em questão. O parecer foi posto em votação e não 
71 	havendo objeção, foi aprovado pelo colegiado. Pauta: 8 - Equivalência de Disciplina. Trata-se da 
72 	solicitação de equivalência entre as disciplinas de Sociologia do Departamento de Sociologia com a 
73 	de Noções de Sociologia para o Departamento de Engenharia Elétrica. Foi enviado o Memorando 
74 	n".151 de 21 de agosto de 2017, ao Departamento de Sociologia solicitando um docente para análise 
75 	e parecer na equivalência de disciplina, no qual o chefe do departamento foi de parecer favorável a 
76 	solicitação da discente em questão. O parecer foi posto em votação e não havendo objeção, foi 
77 	aprovado pelo colegiado. Pauta: 9 - Processo n°.23118.002096/2017-85 - Afastamento de Docente 
78 	- Trata-se da solicitação de afastamento do Professor Dr. Cláudio Silva de Meio, para capacitação 
79 	após quinquênio na disciplina de doutorado no Instituto de Computação/UNICAMP, no período de 
80 	18 de setembro de 2017 a 17 de dezembro de 2017. O professor Esp. Eng. Paulo de Tarso Carvalho 
81 	de Oliveira, foi o responsável pela análise e parecer, no qual foi de parecer favorável a solicitação d 
82 	requerente. O parecer foi em discursão e o Professor Dr. Antônio Carlos Duarte Ricciotti solicitou 
83 	vista no processo em questão. Pauta: 10 - Processo W.23118.00043812017-22 - Trata-se do Plano 
84 	de Ação do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, referente ao ano de 2017. As 
85 	Professoras: Me. Viviane Barrozo da Silva e Me. Priscila de Lima Vianna, foram as responsáveis 
86 pela elaboração do Plano de Ação, designadas pela Ordem de Serviço n0.02 
87 	02.05.201 7/DEE/NTIUNIR. Após a elaboração do plano, o Professor Me. Ciro José Egoavil Montero 
88 	(SIAPE n0.1726738), foi o responsável pela análise e parecer no processo acima referido, sendo de 
89 	parecer favorável, ressaltando a inclusão de um laboratório de eletrônica. O parecer foi posto em 
90 votação e não havendo objeção, foi aprovado pelo colegiado. Pauta: 11 - Processo 
91 	n°.23118.002645/2017-11 - Progressão Funcional - Trata-se da Progressão Funcional do Professor 
92 	Me. Ciro José Egoavil Montero, de Adjunto Nível 1 para professor de Adjunto Nível 2. O professor 
93 	Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, foi o responsável pela análise e parecer do processo 
94 	acima referido, designado pela Ordem de Serviço n.45 25.08.201 7/DEE/NT/UNIR, na qual foi de 
95 	parecer favorável. O parecer foi posto em votação e não havendo objeção, foi aprovado pelo 
96 	colegiado. Pauta: 12 - Processo n°.,23118.002356/2017-12 - Afastamento de Docente - Trata-se 
97 	. a so icitação de afastamento para partipação no Doutorado em Engenharia Elétrica no Programa 



	

98 	de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 

	

99 	de 2018. O professor Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, foi o responsável pela análise e 

	

100 	parecer, designado pela Ordem de Serviço n.45 25.08.2017IDEE/NT/UNIR, na qual foi de parecer 

	

101 	favorável a solicitação acima descrita. O parecer foi posto em votação e não havendo objeção, foi 

	

102 	aprovado pelo colegiado com 10 votos e uma abstenção. Pauta: 13 - Cessão de Servidor - O 
103 Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção (CENSIPAM) solicitou o Servidor Técnico 

	

104 	Marcus Vinícius Oliveira Braga, para atuar na Divisão de Telecomunicações e Redes do Centro 

	

105 	Regional de Porto Velho com a função de acessor. O colegiado pôs a solicitação em discurssão e será 
106 enviado um memorando ao DRH para carga de processo e intertício de cessão. Pauta: 14 - 
107 Afastamento de Docente - Trata-se do afastamento do Professor Dr. Antônio Carlos Duarte 
108 Ricciotti, para participação de banca de concurso em Cacoal de 12 a 14 de setembro e para 

	

109 	apresentação de projeto em São Paulo nos dias 1: 22 de setembro. E não tendo mais nada a tratar, 

	

110 	eu Prof.Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira, 1 A  a,@ res. te a que é assinada por mim e pelos 

	

111 	demais membros presentes: 

	

112 	Prof. Dr. Fabrício Moraes Almeida 

	

113 	Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de 

	

114 	Prof. Dr. José Ezequiel Ramos 

	

115 	Prof. Dr. Cláudio Silva de Melo (Férias 

	

116 	Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Ricc' 

	

117 	Prof. Me. Ciro Ego avil Montero 

	

118 	Prof. Me. Júlio César Ribeiro 

	

119 	Profa. Me. Priscila de Lima Vianna 

	

120 	Prof. Me. Lucas Feksa Ramos 

	

121 	Profa. Me. Mauren Pomalis C1ho da lva (A 

	

122 	Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva 

	

123 	Prof. Esp. Paulo de Tarso Carvalho deOliveir 

	

124 	Prof Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior 

	

125 	Prof. Esp. Inarê Roberto Rodrigues Poeta 

	

126 	Representante dos Técnicos: João Pedro Bernardo de Oliveira 	iZ&* 

	

127 	Representante dos Discentes: Beatriz Cristina Reis Cordeiro 

alho Júnior 
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