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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 seis dias de novembro 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 e do professor do curso de
Física Jorge Luis Nepomuceno de Lima, conforme Lista de Presença DAEE-PVH (0528241). O presidente
deu início a reunião com as boas-vindas aos conselheiros e ao prof. Jorge Luis Nepomuceno de Lima e
solicitou dos conselheiros se havia inclusão de pauta por algum conselheiro, e não havendo, o presidente
informou sobre os itens da pauta, sendo iniciado com a Pauta 1 – Informes; O presidente solicitou os
informes por escrito para inclusão na ata e passou a palavra para a manifestação dos conselheiros. O
professor Tenório informa que foi concluída a Ordem de Serviço da instalação elétrica da entrada do
prédio, e que a prefeitura providenciará o reparo também do gesso. A professora Mauren informa que fez
um memorial de procedimentos a serem executados via SEI no momento de defesa de TCC de seus
alunos orientandos pelos respec�vos orientadores, a mesma avisa que foi enviado para o e-mail de cada
professor. O professor Lucas informa que se re�rará da reunião durante discussão da Pauta 3, por ser seu
interesse e questão de é�ca. Pauta 2 - Contratação de Professores Subs�tutos (23118.001239/2020-
37); O presidente explicou sobre a demanda de contratação de professores subs�tutos e que solicitou
apoio do NDE para caracterizar as vagas dos docentes afastados. O presidente apresentou o extrato da
Ata de reunião do NDE que indicou o seguinte: "Em discussão foram escolhidas duas (2) subáreas dentro
da GRANDE ÁREA: 30400007 ENGENHARIA ELÉTRICA. Assim, as SUBÁREAS: 30404061 - INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS e 30403022 - CIRCUITOS LINEARES E NÃO LINEARES, ambas T40, foram decididas em comum
acordo, as quais comportam assuntos de duas (2) vagas, sendo a Vaga 01, para atuar nas
seguintes possíveis disciplinas: Introdução à Engenharia Elétrica, Eletricidade Básica, Circuitos Elétricos 1,
Circuitos Elétricos 2, Circuitos Polifásicos e Álgebra Linear e a Vaga 02, para atuar nas seguintes possíveis
disciplinas: Esta�s�ca e Probabilidade, Desenho Técnico, Instalações Elétricas, Análise de Sistemas de
Distribuição de Energia Elétrica, Materiais Elétricos e Equações Diferenciais Ordinárias." O presidente
colocou em discussão, e não havendo maiores manifestações, a indicação foi colocada em
votação. Aprovado por unanimidade. Pauta 3 - Pedido de Redistribuição do Prof. Dr. Lucas Feksa Ramos
- 23118.001317/2020-01; O presidente comentou sobre o pedido de redistribuição do Prof. Lucas, o qual
já havia dado ciência ao CONDEP em reunião anterior. O presidente passou a palavra para o prof. Lucas
para fazer suas considerações. O prof. Lucas comentou sobre o pedido e como havia conseguido o código
de vaga pela UNIPAMPA. O presidente pede ao CONDEP autorização para que o prof. Jorge possa se
manisfestar e passa a palavra para o Prof. Jorge Nepomuceno. O professor Jorge manifestou interesse em
vir para o Departamento e apresentou um breve histórico de suas a�vidades na UNIR, e, ainda, detalhes
de sua formação na área de eletrônica, elétrica, eletrotécnica, geo�sica, �sica, e as ins�tuições por onde
passou para se formar, por fim citou as diversas disciplinas em que pode contribuir com o curso de
Engenharia Elétrica. O presidente passou a palavra para a relatora profa. Mauren, a qual passou a ler o
Parecer 63 (0528273), sendo Favorável ao pedido de redistribuição. Os professores Lucas e Jorge sairam
da sala por questões é�cas.  O presidente colocou em discussão do CONDEP. O professor Vanildo solicita
informações a respeito do pedido de modificação de seu regime para DE, e o professor Tenório avisa que
ambos entrarão em contato com a PRAD nos próximos dias/semanas para ques�onamento a respeito do
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andamento quanto à mudança, que num primeiro entendimento poderia ser a par�r de Jan/2020,
quando findasse as norma�vas a de restrições orçamentarias impostas por razões da pandemia. O
presidente colocou em discussão, e não havendo maiores manifestações, o parecer é colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Pauta 4 – Outros. Re�rada de pauta por falta de matéria. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 19:30h, 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 (0528241).  

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 17/11/2020, às 09:47, 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 17/11/2020, às 09:48, 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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