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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONDEP\DAEE

Aos quatorze dias de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta e cinco minutos, na sala 202,
bloco 1H, campus José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO, realizou-se a Reunião Extraordinária do
CONDEP/DAEE, com quórum qualificado, sob a presidência do Prof. Carlos Alberto Tenório de Carvalho
Júnior e com o comparecimento dos professores Mauren Pomalis Coelho da Silva, Ciro José Egoavil
Montero, Vanildo Rodrigues Neves Júnior, do representante dos Técnicos João Pedro Bernardo de Oliveira
e do Representante dos Discentes Hellena Catarina Dantas Asensi. O presidente deu início a reunião para
tratar das seguintes pautas, conforme convocação: Pauta 1 – Reintegração (999119628.000002/2020-98,
999119628.000004/2020-87); O presidente informou sobre os pedidos e não havendo maiores
manifestações foi posto em votação, sendo aprovada a reintegração dos discentes apenas se houver
vagas disponíveis. Pauta 2 – Aproveitamentos: (999119626.000034/2019-70, 999119626.000035/2019-
14, 999119626.000036/2019-69, 999119626.000037/2019-11, 999119626.000042/2019-16,
999119628.000100/2019-91, 999119628.000125/2019-95, 999119628.000126/2019-30,
999119628.000127/2019-84, 999119628.000164/2019-92); O presidente informou sobre os pedidos de
aproveitamento e deu ciência aos conselheiros dos pareceres disponibilizados para leitura em formato
digital no SEI e impresso. Foram re�rados de pauta os processos 999119626.000035/2019-14 e
999119628.000100/2019-91 que foram concluídos e o 999119628.000126/2019-30 aguardando o
parecer. Foram lidos os pareceres individualmente e colocados em discussão. E, por não haver maiores
manifestações foi posto em votação, sendo aprovados os pareceres dos relatores dos processos:
999119626.000034/2019-70, 999119626.000036/2019-69, 999119626.000037/2019-11,
999119626.000042/2019-16, 999119628.000125/2019-95, 999119628.000127/2019-84,
999119628.000164/2019-92. Pauta 3 – Regulamento Geral De U�lização Dos Laboratórios Do
Departamento Acadêmico De Engenharia Elétrica (999119628.000189/2019-96); O presidente leu o
parecer do relator e colocado em discussão. Houve proposta de emenda modifica�va no tempo exigido
para solicitação do apoio técnico de 72h para 2 dias úteis, referente ao ar�go 31. E não havendo maiores
discussões foi posto em votação o encaminhamento e, posteriormente o parecer, sendo aprovado ambos
por unanimidade. Pauta 4 – Pedido de Equivalência (999119628.000203/2019-51); O presidente
informou sobre o pedido de equivalência e deu ciência aos conselheiros do parecer disponibilizado para
leitura em formato digital no SEI e impresso. Foi lido o parecer e colocado em discussão. E, por não haver
maiores manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Os códigos das
disciplinas constantes nos autos serão incluídos na tabela de equivalência de disciplinas do curso. Pauta 5
– Pedido de Matrícula Especial (999119628.000006/2020-76). O presidente informou sobre o pedido de
matrícula especial e deu ciência aos conselheiros do parecer disponibilizado para leitura em formato
digital no SEI. O prof. Tenório informou que ainda não foi designado docente para ministrar a disciplina de
química geral e experimental. E não havendo maiores manifestações foi posto em votação, sendo
aprovada a matrícula da discente apenas se a disciplina não for cancelada por falta de professor e se
houver vaga disponível. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Mauren Pomalis Coelho da Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior
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Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero

Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva

Prof. Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior

Técnico João Pedro Bernardo de Oliveira

Discente Hellena Catarina Dantas Asensi
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de Departamento, em 14/01/2020, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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