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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 vinte e dois dias de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, de forma remota u�lizando o
ambiente da RNP (h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/CONDEP), 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 conselheiros, conforme lista e presença (0424951).  O presiente deu
início a reunião as 17h com a Pauta 1 – Informes; O presidente informou sobre: 1. A entrega dos
equipamentos doados pelo TCE que já encontram-se no campus, e está finalizando os tramites de
recebimento na UNIR. Os equipamenos encontram-se na face norte do prédio 4H e no laboratório
térreo. 2. Que con�nua o rodízio de servidores durante o período de quarentena, ainda informa que as
a�vidades do Departamento estão em pleno funcionamento de forma remota e com agendamento para
atendimento presencial, quando solicitado. 3. Foi reencaminhado o pedido para preenchimento
do Formulários de Inves�gação das Condições Ambientais de Trabalho (FICAT) do NT, o qual será
u�lizado para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) pelo Eng. de Seguraça
da DGP. 4. Chegaram cento e cinquneta banquetas para os laboratórios, as quais foram recebidas pelos
professores Tenório, Ciro e pelo Tiago da coordenação de patrimônio, processo SEI nº
999119628.000179/2019-51. As banquetas encontram-se nas salas do quarto pavimento do prédio.
A servidora Larissa fez os seguintes informes: 1. Os técnicos Larissa e João Pedro (PORTARIA Nº
88/2020/DCCL/PRAD/UNIR) es�veram preparando os documentos no SEI referente as Demandas do PAC-
2020, aquisição de Material Elétrico e Eletrônico. O mesmo se encontra-se na CCL com previsão de
pregrão eletrônico tradicional, visto que há orçamento para cobrir a es�ma�va de custo de R$
19.574,53, processo SEI nº 999119604.000036/2020-51. 2. O técnico Gladistone esteve presente no
bloco de engenharia elétrica, em 27/04/2020, para acompanhar a finalização do serviço de sinalização
das portas de vidro com faixas, acompanhando a engenheira civil Karini Alves. Em atendimento a um dos
pontos do processo SEI: 999119628.000031/2020-50. 3. Os servidores docentes Viviane, Ezequiel e
Carlos Tenório, juntamente com os técnicos Larissa e Gladistone es�veram presentes no bloco de
engenharia elétrica nos dias 13 e 15/05/2020 para recebimento de equipamentos elétricos de
subestação, Processo SEI nº 9991196261.000006/2020-11. Pauta 2 – Progressão Funcional - Servidor
Vanildo Rodrigues Neves Junior (999119628.000045/2020-73); O presidente deu ciência aos
conselheiros do parecer (0424720) disponibilizado para leitura em formato digital no SEI. O presidente
passou a palavra ao relator e após colocou em discussão. E, não havendo maiores manifestações foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Pauta 3 – Progressão Funcional - Servidor Fabrício
Moraes de Almeida (999119628.000162/2019-01); O presidente deu ciência aos conselheiros do parecer
(0424732) disponibilizado para leitura em formato digital no SEI. O presidente passou a palavra ao relator
e após colocou em discussão. E, não havendo maiores manifestações foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Pauta 4 – Progressão Funcional - Servidor Carlos Alberto Tenório de
Carvalho Júnior (999119628.000047/2020-62); O presidente deu ciência aos conselheiros do parecer
(0423663) disponibilizado para leitura em formato digital no SEI. O presidente passou a palavra ao relator
e após colocou em discussão. E, não havendo maiores manifestações foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Pauta 5 – Progressão Funcional - Servidor José Ezequiel Ramos
(999119628.000048/2020-15). O presidente deu ciência aos conselheiros do parecer (0425845)
disponibilizado para leitura em formato digital no SEI.  O presidente passou a palavra à relatora e após
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colocou em discussão. 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 as 17:32h,
da qual, para constar, eu, Mauren Pomalis Coelho da Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
assinada por mim e pelo Presidente, sendo por todos os demais conselheiros assinada
eletronicamente, conforme lista e presença (0424951). 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 25/05/2020, às 12:37, 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, Vice-Chefe de
Departamento, em 25/05/2020, às 12:42, 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 28/05/2020, às 22:21,
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 18/09/2020, às
15:09, 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 0427326 e
o código CRC 8E4654B1.

Referência: Processo nº 999119628.000053/2019-86 SEI nº 0427326
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