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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 três 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 Ordinária 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 de Presença DAEE-PVH (0450706).  O
presidente deu início a reunião as 17h solicitando dos conselheiros sobre inclusão de pauta. O prof.
Tenório solicitou que o CONDEP emi�sse a seguinte nota, em homenagem a docente Ana Maria: "O
Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica, através de seu Conselho, homenageia In Memoria a
Professora Ana Maria de Souza Lima, Professora do Departamento de Educação da Fundação
Universidade Federal de Rondônia. Profissional e pessoa digna de todo o respeito pela comunidade
acadêmica, em especial pelo Departamento de Engenharia e Física, à epóca, sendo uma das responsáveis
pela existência dos Crsos de Engenharia Elétrica e Física. Que fique registrado em Ata, o reconhecimento
deste Departamento ao nome Ana Maria de Lima e Souza." O Conselheiros acataram por unanimidade
pelo pleito dos docentes Tenório e Paulo. Pauta 1 – Informes; O presidente informou sobre: a. Aquisição
do Mobiliário (Mesas e Armários);  Que ainda não houve previsão de entrega dos bens e que a empresa
foi multada pela UNIR. b. Aquisição e Instalação das grades; Que ainda não houve previsão de entrega e
instalação dos bens e que a empresa foi multada pela UNIR. c. Núcleo Docente Estruturante - Novo PPC;
A profa. Viviane informou que as a�vidades que estão sendo desenvolvidas foram divididas em duas
fases: uma fase de diagnós�co e feedback com os grupos docentes e discentes do DAEE e a fase de
estudo e pesquisa sobre as resoluções per�nentes ao tema, dessa forma foi verificada a carga horária
máxima que o curso pode ter, que é de 3960 horas, sendo assim, a cada reunião semanal que é feita com
a comissão, muitos esforços são feitos para apresentar um bom currículo de curso de Engenharia Elétrica.
A tarefa é muito trabalhosa, visando sempre o que o aluno deve ter de conhecimento, ou seja o pré-
requisito e como será dada a con�nuidade das disciplinas na intenção de haver uma melhor
aprendizagem, coerente e lógica do início ao fim. A conselheira explica que a fase de definição das
disciplinas e ementário ainda está em execução, há várias versões sobre o fluxograma das disciplinas com
muitas reflexões dos membros do NDE acerca do assunto, com reuniões formais e informais. A
conselheira avisa que todas as atas de reunião do NDE estão disponíveis no SEI processo n.°
999119628.000197/2019-32 para os conselheiros que quiserem analisar e avaliar e no site do curso, atas
de 2016 e 2017. d. Proposta da APCN do Mestrado Profissional; O prof. José Ezequiel informou que a
comissão composta por ele sendo o presidente, a professora Mauren e o professor Lucas, membros, e
o professor Ciro, suplente, vem se reunindo semanalmente para discu�r a proposta do mestrado
profissional a ser apresentado à CAPES futuramente, estamos trabalhando com o tempo a nosso favor,
pois este é um projeto que iniciará nos próximos anos. Já foram discu�das a área de concentração e
linhas de pesquisa, e a proposta vem se consolidando a cada encontro, sempre lembrando o perfil do
aluno que temos na nossa região. e. Resultados das reuniões dos Conselhos Superiores; O prof. Tenório
informou que não houve decisão dos conselhos superiores sobre o tema de retorno as aulas presenciais
ou remotas. Informou que há muita divergência nos conselhos sobre autorização de aulas remotas em
função da acessibilidade dos docentes e discentes, bem como da vulnerabilidade dos discentes. Houve
aprovação da pesquisa realizada anteriormente, mas que a margem dos discentes e docentes que não
responderam o formulário foi muito grande, ocasionando muitas dúvidas nos conselheiros sobre
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acessibilidade a TICs. f. Discussão sobre Pós-Pandemia; Na discussão foram colocadas diversas opiniões a
respeito do retorno das a�vidades presenciais. A conselheira Viviane acredita que mesmo que possamos
fazer a�vidades por núcleo, não se sente confortável em trazer alunos ao campus sabendo que  muitos
chegam à ele por meio de ônibus e que este é um vetor de contaminação. O prof. Tenório teve que se
re�rar da reunião por mo�vos par�culares e passou a presidência para a Profa. Mauren, vice-chefe. Dada
a palavra ao representante discente Thiago, ele comentou que há um grupo de alunos da ins�tuição, que
vem crescendo fortemente e que pedirá juridicamente que a UNIR lecione de forma remota, por teleaula,
ou videoconferência.  A conselheira Mauren acredita que o que for definido será cumprido pelos
professores, que não medirão esforços para conseguir lecionar virtualmente dentro de suas condições. O
conselheiro Paulo sugere que façamos um balanço do grupo de docentes, onde cada um dos professores
deve elencar suas reais condições de trabalho, verificando suas ferramentas, sua internet, e sua vontade
- ou opinião a respeito das aula remotas - para que haja um levantamento quinzenal do grupo no intuito
de verificar se os docentes da Engenharia Elétrica estão com opiniões convergentes ou divergentes a
respeito dos decretos da reitoria e do MEC, e/ou órgãos superiores. Outra sugestão provinda da
discussão foi pelo conselheiro Lucas que pede que seja feito um ques�onário exclusivo para os alunos da
Engenharia Elétrica, para averiguar a posição real dos mesmo. O representante discente Thiago comenta
que os alunos responderam 2 ques�onários e que possivelmente gostariam de uma resposta a respeito
daqueles, dessa forma o conselheiro Lucas sugere um ques�onário bastante suscinto e direto. A
conselheira Mauren comentou a respeito da possibilidade dos alunos formandos defenderem TCC de
forma remota, que essa opção apenas foi permi�da para alunos da medicina, por decreto federal, mas
que acredita que poderíamos fazê-lo também, porém, conforme comentado por órgãos superiores, a
possibilidade é mínima para outros cursos, fora medicina. Pauta 2 - Outros. Em não havendo
manifestações, foi re�rado de pauta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a reunião as 18:32h, 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 de Presença DAEE-PVH (0450706). 

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Docente, em
06/07/2020, às 10:07, 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 CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 06/07/2020, às 11:57, 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 07/07/2020, às 13:30,
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
15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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