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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 onze dias de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, 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 (0492995). O presidente solicitou dos presentes se havia inclusão de pautas. Em não havendo
manifestação, o presidente deu início a reunião com a 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 já foi realizado o tombamento e limpeza do ambiente. b. Instalação das
Grades: O Presidente informa que as grades estão todas no prédio e que a empresa está finalizando a
pintura e instalação. Informa ainda que a UNIR não adquiriu os cadeados e que há necessidade dessa
aquisição com o apoio dos coordenadores de cada laboratório. c. Manutenção dos Ar-Condicionados: O
presidente informa que foi realizada a manutenção dos ar-condicionados nos dias 9 e 10/09/2020 pela
empresa GAMMA em todos os andares em que foram possíveis a entrada. A Profa. Viviane faz o seguinte
informe: a. Convite: Convida para Par�cipação da Reunião de trabalho do NDE para apresentar proposta
das disciplinas para o novo PPC no dia 18 de setembro às 14:30hs. A professora, presidenta do
NDE, recomenda fortemente a presença de todos para apreciar o PPC feito até o momento, ainda avisa
que o link será enviado em breve. A Técnica Larissa informa que: a. Manutenção dos ar-Condicionados:
Conforme calendário, nos dias 9 e 10/09 foram feitas as manutenções dos condicionadores de ar de todo
o prédio da Engenharia Elétrica (Bloco 4H). No primeiro dia foram as salas do 1° piso e 2° piso. No
segundo dia foram as salas do 3° piso e 4° piso. De todo o prédio apenas as salas 309-4H e 311-4H não
�veram manutenção realizada por falta de acesso. b. Instalação das Grades: A instalação das grades
con�nua em andamento com previsão de conclusão na semana que vem, segundo o Gurgel. Como ainda
falta pintar algumas grades o serviço fica prejudicado quando há chuva e tempo nublado. Pauta 2 –
Retomada de A�vidades de Forma Remota; O presidente informou aos conselheiros sobre a
Resolução Nº 254/CONSEA e comentou sobre a forma voluntária ao ARE/ERE. Resolução 254/CONSEA
- Regulamenta as a�vidades de ensino nos cursos de graduação da universidade; O presidente informou
sobre a con�nuidade do semestre le�vo de 2020.1 de forma excepcional considerando o ensino remoto
previsto e colocou em discussão. O professor Cláudio pediu maiores esclarecimentos da adesão e
também quanto à repe�ção de disciplina no próximo semestre, e ques�ona se a carga horária será
duplicada no semestre, assim, o professor Tenório explicou que realmente as disciplinas poderão ser
lecionadas em modelo ARE/ERE, mas mesmo assim, terão que lecionar no próximo semestre para
aqueles alunos que estavam matriculados mas não aderiram ao ensino ARE/ERE; conclui que não há
carga horária duplicada. O professor Ezequiel, ainda com dúvidas, pergunta a respeito do trabalho ser
dobrado para o professor, com a palavra o professor Tenório explica que a disciplina será con�nuada
agora em ARE/ERE, e para o próximo semestre, entende que novas turmas serão criadas para o professor,
dentre elas, aquelas que estavam vigentes neste, o professor acredita que sem prejuízo algum para a
carga de trabalho do professor. Com a palavra o professor Vanildo ques�ona o calendário do semestre em
modo remoto, se a disciplina é especial. O professor Tenório explica que a disciplina segue regular, mas o
formato é ARE/ERE (estudos dirigidos, videos, a�vidades, etc.. na forma assincronas e sincronas). Ainda
com a palavra, o professor Vanildo ques�ona se o recomendado é seguir com todas as disciplinas antes
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iniciadas ou é passível de escolha cada disciplina. Assim, o Prof. Tenório avisa que é opção do docente
aderir a cada disciplina já iniciada, bem como, para o discente. Seguindo os esclarecimentos, o professor
Tenório salienta que no momento do servidor progredir, a comissão avaliadora deverá considerar esse
momento de pandemia, e as caracterís�cas desse período quanto à carga horária. Adesão Docente
- A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE). Solicitou manifestação de
todos professores presentes na sala virtual, todos os presentes manifestaram adesão ao ensino
ARE/ERE. Núcleo Docente Estruturante - Proposta de Planejamento de quais disciplinas serão
ofertadas.  Com a palavra a professora Viviane apresentou a planilha elaborada pelo NDE das disciplinas
consideradas como prioridade I, que são aqueles em que há discentes formandos, e estavam sendo
ministradas em 2020/1, o quadro mostra disciplinas lecionadas por professores do departamento de
Engenharia Elétrica e por professores de outros departamentos, as disciplinas em prioridade I lecionadas
por docentes do DAEE são: TCC, Sistemas Microprocessados, Conversão de Energia, Mecânica dos
Sólidos, Cálculo Numérico, Metodologia Cien�fica, Introdução à Engenharia Elétrica, Estágio
Supervisionado II e Eletromagne�smo Aplicado. O professor Cláudio ques�onou se poderíamos lecionar
alguma disciplina que havia sido iniciada por docente de outro departamento, concluiu-se que apenas
Álgebra Linear I, pelo fato do professor ter se aposentado, outros casos omissos, a decidir com os
professores que �nham aquela disciplina, uma vez que a C.H. estaria com o docente em questão. O prof.
Claudio manifestou interesse em assumir a disciplina de Álgebra Linear I. O professor Vanildo ques�ona
se pode lecionar disciplina já iniciada em 2020/1 para a Engenharia Civil, como não há disciplina de
prioridade I apresentada no quadro, em que o professor Vanildo seja responsável, e foi esclarecido que
não óbice e ele pode aderir à con�nuidade da disciplina da Engenharia Civil. A professora Mauren fez a
leitura e explicação do Termo de Concordância, que foi elaborado conforme a resolução pede, e deu
instruções da postagem do termo no SIGAA. O professor Cláudio ques�ona como cumprir a carga horária
da disciplina sendo que o semestre será menor, a professora Viviane recomenda que sempre usando o
bem senso para não entrar em horários de aula de outro professor, e seguindo o horário de aula que
constava para a disciplina no início do ano de 2020 registrada no SIGAA. O discente Thiago ques�onou se
os alunos podem vir a u�lizar os laboratórios cumprindo as restrições, u�lizando álcool e máscaras. O
professor Tenório avisa que não há possibilidade de disponibilizar acesso aos laboratórios didá�cos
devido às restrições sanitárias, além de, por exemplo, saber como aquele aluno chegou até o campus, e
com qual grupo pode ter �do contato no percurso, portanto, não podemos colocar um aluno em risco de
contaminação. O professor Paulo de Tarso entrou na sala de aula, e o professor Tenório solicitou sua
manifestação a respeito da adesão à ARE/ERE no chat, assim o professor Paulo manifesta que adere ao
ARE/ERE. Definição de data de início das a�vidades. O prof. Tenório es�ma que possivelmente há duas
datas de retorno que entende como possíveis: 28/09/2020 e 05/10/2020. Foi esclarecido que a
administração superior está trabalhando na elaboração do calendário especial. Pauta - Outros. Foi
re�rado de pauta por não haver inclusão de matéria. 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 (0492995).  

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 15/09/2020, às 09:40, 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 CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 15/09/2020, às 09:49, 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 15/09/2020, às 14:00,
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 JOSE EZEQUIEL RAMOS, Docente, em 17/09/2020, às
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09:58, 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 18/09/2020,
às 15:01, 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 0493920 e
o código CRC 35FA4BF3.
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