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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 ORDINÁRIA CONDEP\DAEE

Aos treze dias de março do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, na sala 302, bloco 4H, campus
José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO, realizou-se a Reunião Ordinária do CONDEP/DAEE, com quórum
qualificado, sob a presidência do Prof. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior e com o
comparecimento dos professores Ciro José Egoavil Montero, Mauren Pomalis Coelho da Silva, Lucas Feksa
Ramos, Claudio Silva Melo, José Ezequiel Ramos, do representante dos Técnicos João Pedro Bernardo de
Oliveira e do Representante dos Discentes Thiago Máximo da Silva. O presidente solicita inclusão de
pauta referente ao processo de vagas ociosas, em que teve que emi�r um ad referendum (0383706).
Solicitou dos conselheiro se haveria mais alguma inclusão de pauta, e não havendo manifestações foi
aprovada a inclusão. O presidente deu início a reunião para tratar das seguintes pautas: Pauta 1 –
Informes; O presidente informou sobre: 1. Mudança das aulas do bloco 1G para o prédio 4H pela maioria
dos docentes do DAEE. 2. Que será necessário definirmos o layout dos adesivos nas portas de vidros
(padronizar ou não). 3. Que o prof. Carlos Tenório foi eleito presidente da CAMPE/CONSEA. 4. Que
no�ficou a administração superior sobre a segurança do ambiente em torno do prédio de forma geral
(estrada, rampa, entorno), incluindo o episódio da árvore que caiu. 5. Que solicita aos servidores que
preencham a ficha para elaboração do PPRA. O Prof. Ezequiel informou: 1. Que será realizado  pelo
Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia (SENGE/RO) nos dias 21, 22 e 23 de maio/2020, 
o Congresso Estadual do Sindicato dos Engenheiros (COESENGE). No escopo desse congresso é realizado
um Fórum Técnico, com a apresentação de ar�gos sobre as pesquisas e trabalhos de todas as áreas da
engenharia. A chamada de trabalhos está aberta até o dia 15/05/2020. 2. Sobre as trata�vas referentes
aos equipamentos doados pelo TCE (transformadores, disjuntores, chaves, etc) os mesmos já foram
re�rados do prédio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), pela Empresa MAFEPE, do Sr. Marivaldo, onde
se encontram para posterior translado à UNIR. A Técnica Larissa, com a palavra cedida pelo CONDEP,
informou: 1. Sobre a vistoria pelo Eng. de segurança Bruno da DGP realizada no dia 10/03/2020
acompanhada do Prof. Tenório, Gladistone e Larissa em todos os ambientes do prédio 4H e na rampa de
acesso a região. 2. Sobre a realização dos desfazimento de bens de TI realizadas pelo Técnico João Pedro,
Gladistone, Larissa e Prof. Tenório. 3. Sobre o serviço de instalação de uma tomada 110V, realizado pelo
Téc. Gladistone, na sala abaixo da rampa do prédio 4H visando a mudança do posto de guarda da sala
101-4H (Centro Acadêmico) para esta sala e liberando, assim, o C.A. para os acadêmicos. 4. Sobre as
chaves das salas de aula estarem com o guarda, pois este pode abri-las toda manhã cedo para a equipe
de limpeza realizar seu serviço sem prejudicar o início das aulas. 5. Sobre a possibilidade de cada servidor
poder fazer seu crachá de iden�ficação, de modo par�cular, na empresa Só Cópias, bastando ir até o
local, informar os dados funcionais e realizar o pagamento, pois o Prof. Tenório já deixou a lista de
autorização com a empresa. O Prof. Lucas, com a palavra, informou: 1. Que solicitará redistribuição para
a UFSM, por mo�vos pessoais e que está dando ciência ao CONDEP e a chefia imediata para que
posteriormente se prossiga com os trâmites administra�vos. 2. Que irá verificar junto às gráficas um novo
orçamento e layout dos adesivos das portas do prédio 4H. Pauta 2 - Aproveitamento de Disciplinas -
Vagas Ociosas 2019 (999055255.000013/2020-72); O presidente deu ciência aos conselheiros
do parecer disponibilizado para leitura em formato digital no SEI e impresso. E, não havendo maiores
manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 3 - Equivalências
(999119628.000017/2020-56, 999119628.000020/2020-70); O presidente informou sobre os pedidos de
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equivalências e deu ciência aos conselheiros dos pareceres disponibilizados para leitura em formato
digital no SEI e impresso. Foi encaminhado uma emenda ao parecer 32 (0368156) pela profa. Mauren,
referente a disciplina DAE01208 - Desenho Técnico: onde se lê "( X ) Atende   (   ) Não atende. Necessita
de complementação de C.H.? (   ) Sim, ____ horas.  ( X ) Não.", leia-se: "(  ) Atende   (X) Não
atende. Necessita de complementação de C.H.? (X ) Sim, 10 horas.  (   ) Não,  da disciplina de Introdução
a Engenharia Elétrica". E, não havendo maiores manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade ambos os pareceres. Pauta 4 - Aproveitamento de Disciplinas (999119628.000029/2020-
81); O presidente informou sobre o pedido de aproveitamento e deu ciência aos conselheiros do parecer
disponibilizado para leitura em formato digital no SEI e impresso. E, não havendo maiores manifestações
foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 5 - Progressão Funcional Prof. José
Ezequiel (999119628.000199/2019-21); O presidente informou sobre o pedido de progressão funcional
do servidor José Ezequiel Ramos e deu ciência aos conselheiros do parecer disponibilizados para leitura
em formato digital no SEI e impresso. E, não havendo maiores manifestações foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Pauta 6 - Requerimento de Mudança de Regime de Trabalho Prof. Vanildo
Rodrigues (999119628.000003/2020-32); O presidente informou sobre o pedido de Mudança de Regime
de Trabalho Prof. Vanildo Rodrigues e deu ciência aos conselheiros do parecer disponibilizados para
leitura em formato digital no SEI e impresso. E, não havendo maiores manifestações foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 7 – Ad referendum (0383706) emi�do para sanar o
processo de Vagas Ociosas 2019 (999055255.000013/2020-72); O presidente informou sobre a emissão
do ad referendum (0383706) para sanar o processo e realizar a matrícula da discente nas disciplinas que
já estava frequentando e, em função do estágio junto a Eletronorte. E, não havendo maiores
manifestações foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 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. Antônio Carlos Duarte Riccio� (ausência)

Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior

Prof. Dr. Cláudio Silva de Melo

Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero

Prof. Dr. Fabrício Moraes de Almeida (ausência)

Prof. Esp. Inarê Roberto Rodrigues Poeta (ausência)

Prof. Dr. José Ezequiel Ramos

Prof. Me. Júlio César Ribeiro (afastamento)

Prof. Dr. Lucas Feksa Ramos

Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva

Profa. Me. Priscila de Lima Vianna (afastamento)

Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva (ausência jus�ficada)

Prof. Me. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira (ausência)

Prof. Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior (ausência jus�ficada)

Técnico João Pedro Bernardo de Oliveira

Discente Thiago Máximo da Silva

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 17/03/2020, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA, Técnico

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Administra�vo, em 17/03/2020, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 18/03/2020,
às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS FEKSA RAMOS, Docente, em 18/03/2020, às 10:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Docente, em
19/03/2020, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Docente, em 20/03/2020, às
11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DE MELO, Docente, em 27/03/2020, às
22:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0387301 e
o código CRC D58A0ED4.
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