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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 trinta e um dias de julho 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 (0464135). O
presidente deu início a reunião às 17h, solicitando dos conselheiros sobre inclusão de pauta. A profa.
Viviane solicitou inclusão de pauta para indicação do coordenador e vice-coordenador do curso de
especialização em sistemas elétricos e potência. Posto em votação e aprovado por todos os presentes a
inclusão de pauta. Pauta 1 – Informes; O presidente informou sobre:  a. Instalação do Mobiliário
(Auditório); O Presidente informou que o auditório já se encontra montado com as poltronas e aguarda
somente o tombamento e limpeza do ambiente. b. Projeto de sonorização e piso elevado do auditório;
O presidente solicita apoio de servidores para realização do levantamento e demais encaminhamentos
dos requisitos para cabine de som, instalação de sonorização e piso elevado na frente do auditório, bem
como a instalação das telas automa�zadas já disponíveis no DAEE. O prof. Lucas se colocou a disposição
para atuar nessa demanda e o prof. Tenório irá designar via Ordem de Serviço. c. O prof. Ezequiel
informa sobre o convite para par�cipação de um webinar, o qual ocorrerá no dia 17 de agosto de 2020,
às 19h00 junto ao sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia (SENGE/RO) que realizará a primeira
etapa do Congresso Estadual do Sindicato dos Engenheiros (COESENGE). Nesse evento será abordado
temas de interesse da categoria profissional dos Engenheiros como a questão do "futuro do trabalho e as
novas formas de contratação". Todos os professores e alunos do curso de Engenharia Elétrica, desde já,
estão convidados. Pauta 2. - 999119626.000017/2020-76 - (Plano de Desenvolvimento de Pessoas da
Universidade Federal de Rondônia - UNIR para o ano de 2021); O presidente informa que foi enviado
por e-mail o formulário por intermédio dos Prof. Ciro, Paulo e Vanildo, incumbidos dessa a�vidade
mediante a Ordem de Serviço 38 (0448234), sendo que o presidente informa que será finalizada no dia
01/08/2020, uma vez que deverá ser preenchido formulário próprio da CCD no dia 04/08/2020. O prof.
Ciro e Vanildo se manifestaram e comentaram sobre os servidores que já haviam preenchido. O prof.
Ezequiel se manifestou informando que irá fazer o preenchimento amanhã. O presidente colocou em
votação sobre o fechamento e consolidação da planilha no dia 01/08/2020, sendo aprovado por
unanimidade. Pauta 3. - 999016751.000003/2020-84 - (Posicionamento e propostas alterna�vas do
CONDEP quanto às condições quan�ta�vas e qualita�vas da inclusão digital da comunidade acadêmica
da Fundação Universidade Federal de Rondônia solicitado pelo CONSUN. Formulários subme�dos aos
discentes e servidores); O presidente informa que foi elaborado um relatório do DAEE para o tema em
tela, sendo que apresentou na reunião os slides com conteúdo das pesquisas realizadas junto a
comunidade acadêmica do DAEE. Logo após, colocou-se em discussão. O prof. Ezequiel menciona a
preocupação no estabelecimento das normas pela ins�tuição quanto a retomada das a�vidades de forma
remota e aponta que deve-se atentar para a contabilização das a�vidades desempenhadas de forma
remota e, caso seja realizada novamente a a�vidade, que seja devidamente registrada. O prof. Tenório
esclarece que somente após estabelecimento de uma Resolução pelo CONSEA poderemos tomar as
medidas cabíveis. O prof. Tenório apresentou os resultados dos ques�onários, sendo: os resultados
ob�dos com Discentes mostram que: –Há 208 discentes a�vos no curso de Bacharelado em Engenharia
Elétrica e 63 não responderam ao ques�onário; –13% dos discentes estão cumprindo o Décimo período e
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são possíveis formandos; –30% dos alunos não responderam ao ques�onário por outros mo�vos (falta de
internet, computador, celular, entre outros); –68% dos discentes possuem acesso à internet e que apenas
51% possuem internet ilimitada; –Apenas 54% possuem local adequado para realizar a�vidades na sua
residência; –Apenas 54% dos discentes concordam com o retorno das a�vidades acadêmicas de forma
remota. Os resultados ob�dos com Docentes mostram que: –Há 14 docentes a�vos no curso de
Bacharelado em Engenharia Elétrica e 3 que não responderam ao ques�onário; –72% dos docentes
pertencem ao grupo de risco e 21% não responderam; –72% dos docentes possuem acesso à internet e
que apenas 50% possuem internet ilimitada; –Apenas 64% dos docentes possuem local adequado para
realizar a�vidades na sua residência e 14% não possuem local adequado; –Apenas 72% dos docentes
concordam com o retorno das a�vidades acadêmicas de forma remota, 21% não responderam e apenas
7% opinaram que não se deve retomar as a�vidades na forma remota. Os resultados ob�dos com
Técnicos mostram que: –Há 5 técnicos a�vos no curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica e 1 que
não respondeu ao ques�onário; –40% dos técnicos pertencem ao grupo de risco e 20% não
responderam; –60% dos técnicos possuem acesso à internet e possuem internet ilimitada; –Apenas 20%
dos técnicos possuem local adequado para realizar a�vidades na sua residência e 60% não possuem local
adequado; –Apenas 60% dos técnicos concordam com o retorno das a�vidades acadêmicas de forma
remota, 20% não responderam e apenas 20% opinaram que não se deve retomar as a�vidades na forma
remota. O CONDEP se manifestou que o retorno de a�vidades remotas de forma integral no âmbito do
DAEE dependem do apoio ins�tucional quanto: –Aprovação de Resolução norma�zando as a�vidades
acadêmicas de forma remota; –Disponibilidade de internet para 32% dos discentes, 7% dos docentes e
20% dos técnicos; –Disponibilidade de disposi�vo para acesso remoto das a�vidades acadêmicas, no
mínimo para 46% dos acadêmicos, 28% dos docentes e 60% dos técnicos; –Disponibilidade de aceso a
material bibliográfico em formato digital; –Capacitação docente em função das metodologias a�vas
quanto ao ensino remoto; –Disponibilidade de recursos tecnológicos para os docentes ministrarem e
prepararem material para ensino remoto. O prof. Tenório coloca em votação a aprovação do relatório,
sendo aprovado por unanimidade. Pauta 4. - 999119626.000018/2020-11 - (Trata de planejamento de
aquisições e ações para futuro retorno presencial das a�vidades acadêmicas solicitado pelo NT); O prof.
Tenório explica que as ações de aquisição são para um planejamento de retorno futuro e que houve uma
reunião junto ao NT hoje, sendo que foi informado que o DECIV fez uma reunião sobre o tema e
decidiram agendar uma reunião com a Profa. Vivian da Enfermagem para discu�r sobre questões de
proteção e higiene em caso de retorno presencial. Assim, foi posto um encaminhamento pelo
presidente para que todos os servidores par�cipem da reunião e que possam se manifestar sobre os itens
de aquisição com maior segurança. Todos acataram o encaminhamento e será preenchido o formulário
posteriormente. Pauta 5. Outros. Indicação do Coordenador e Vice-coordenador do curso de
especialização em Sistemas Elétricos de Potência. O prof. Tenório passou a palavra a profa. Viviane que
explicou as condições e as a�vidades já desempenhadas na elaboração da proposta de especialização. O
prof. Lucas indica a profa. Viviane para a coordenação e o prof. Tenório indicou o prof. Ezequiel, sendo
aceita as indicações pelos mesmos. Foi posto em votação a indicação do nome da Profa. Viviane para
Coordenação e do prof. Ezequiel para a Vice-Coordenação. Sendo aprovada por todos os presentes. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 18:10h, 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 pelos demais conselheiros, assinada eletronicamente, conforme Lista de Presença
DAEE-PVH (0464135). 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 31/07/2020, às 20:05, 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 31/07/2020, às 20:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS FEKSA RAMOS, Docente, em 02/08/2020, às 17:28,
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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 03/08/2020, às
14:12, 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 ANTONIO CARLOS DUARTE RICCIOTTI, Docente, em
03/08/2020, às 14:12, 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
15:06, 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 VANILDO RODRIGUES NEVES JUNIOR, Docente, em
09/02/2021, às 14:24, 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 0464251 e
o código CRC EB58D4FE.
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