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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 quatro dias de dezembro 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 (0547830). O presidente deu início a reunião com as boas-vindas aos conselheiros 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. a. O presidente
informou que há proposição de calendário acadêmico 2021 e que está em discussão na CGR/CONSEA e
que espera que seja aprovado no dia 17/12/2020. Pauta 2 - Indica�vo de nomes para composição de
comissão interna de avaliação - 23118.001648/2020-33; O presidente iniciou comentando sobre a
indicação de comissão de avaliação interna para elaboração de um relatório de auto-avaliação do curso
de engenharia elétrica. O presidente conversou e indicou a Profa. Dr. Mauren Pomalis, Prof. Vanildo
Rodrigues, Téc. Larissa de Paula e o Discente Thiago Máximo para compor esta comissão. O presidente
colocou em discussão, e não havendo maiores manifestações foi colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Pauta 3 - Progressão Funcional do Prof. José Ezequiel Ramos - 23118.002030/2020-91; O
presidente passou a palavra para o relator, prof. Cláudio Melo e após a leitura do parecer, o presidente
colocou em discussão, e não havendo maiores manifestações foi colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Pauta 4 - Mudança de Regime de Trabalho do Prof. Inarê Roberto Rodrigues Poeta da
Silva  - 999119628.000034/2020-93; O presidente passou a palavra para o relator, prof. Lucas Feksa e
após a leitura do parecer, o presidente passou a palavra ao prof. Inarê Roberto o qual se colocou a
disposição do DAEE para atuar de forma mais efe�va nas a�vidades acadêmicas, de pesquisa, extensão e
administra�va, o presidente colocou em discussão, e os demais membros do conselho desejaram boas-
vindas e reiteram as mudanças que ocorrem na atuação como professor em regime de dedicação
exclusiva, e não havendo maiores manifestações foi colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Pauta 5 - Infiltração no Prédio 4D Engenharia Elétrica e congêneres
- 999119628.000052/2019-31; O presidente informou sobre a recorrência de infiltração no úl�mo andar
do prédio 4D e que pediu a Técnica Larissa para emi�r um pequeno relatório com registro fotográfico, o
qual está em anexo aos autos do processo nº 999119628.000052/2019-31, ainda informou que acionou a
DAC-PVH via OS para limpeza, solicitou disponibilidade de lonas e reparo no telhado, bem como
despachou o processo para a DIREA solicitando um laudo técnico do telhado para orientar a tomada de
decisão futura. O presidente colocou em discussão. O Prof. Paulo solicita que em momento oportuno seja
iden�ficado e apurado as responsabilidades. Após as manifestações o  CONDEP faz o seguinte
encaminhamento: Aguardar a emissão do laudo técnico para discu�r e propor encaminhamentos futuros.
E, não havendo maiores manifestações, foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade.  Pauta 6 -
Outros. Re�rado de pauta por não ter inclusões.  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 (0547830).
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 07/12/2020, às 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 07/12/2020, às 10:01, 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 11/01/2021, às
17:32, 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 0550058 e
o código CRC 9B9A4992.
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