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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 vinte e oito 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 (0562756). 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 prof. Ciro solicita que cada docente proceda
em plano de monitoria para suas disciplinas, focando em adquirir o máximo possível de discentes
monitores no departamento, uma vez haverá con�nuidade de bolsas, e ainda, é ilimitado o número de
monitores voluntários. Pauta 2 - Remoção a Pedido - Prof. Dr. Jorge Luís Lima Nepomuceno
- 23118.001569/2020-22; O presidente passou a palavra para o relator, prof. Lucas Feksa Ramos e após a
leitura do parecer, o presidente colocou em discussão. O prof. Paulo ques�ona se essa permuta sofre
alguma modificação quanto à vaga que estaria disponível quanto à redistribuição do prof. Lucas. O prof.
Tenório esclarece que se trata de permuta de código de vaga livre do Departamento Acadêmico de
Engenharia Elétrica - DAEE para o Departamento Acadêmico de Física - DFIS-PVH em Porto Velho, não
havendo maiores manifestações foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade a redistribuição do
Prof. Dr. Jorge Luís Lima Nepomuceno para o Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica mediante
troca de vaga para o Departamento Acadêmico de Física de Porto Velho.  Pauta 3 - A�vidades
Acadêmicas 2021;  O presidente informou que foi aprovado calendário acadêmico 2020.1
em 21/12/2020 e que consta no processo SEI NUP: 23118.002411/2020-70 e a con�nuidade das
disciplinas ofertadas em 2020.1, bem como a autorização para ministrar qualquer disciplina do
PPC. O presidente colocou em discussão. O prof. Paulo faz a reflexão de que não fez concurso para aulas
em EAD, mas sim presencial. O prof. Tenório ques�ona se quer levar essa questão ao CONSEA. O prof.
Paulo diz encaminha pedido de consulta à procuradoria. Uma vez que o objeto do concurso não é dar
aula remota/virtual/ARE/ERE/EAD. O discente Thiago pede esclarecimento se as disciplinas vigentes
seguem em con�nuidade em 2021. O prof. Tenório esclarece que sim, uma vez que nem todos os alunos
aderiram e nem todos os professores aderiram no presente semestre. Serviços essenciais foram
aprovados para retorno presencial, aulas ainda não, conforme a PORTARIA Nº 603/2020/GR/UNIR, DE 23
DE DEZEMBRO DE 2020, divulgada no BOLETIM DE SERVIÇO Nº 110, DE 24/12/2020. Apenas foram
aprovadas as aulas em ensino remoto. O prof. Lucas ques�ona se há alguma preocupação a respeito de
progressões de professores, após a época da pandemia, se preocupando em não haver prejuízo para os
professores que não aderiram por mo�vos diversos e alheios. O prof. Tenório informa que no
departamento será disponibilizada cer�dão/documento atestando que na época na pandemia foi
deixado à critério do professor a escolha de adesão, Resolução 254/CONSEA. O prof. Paulo avisa que
necessitará pedir auxílio, no mínimo, de um pacote de internet. O prof. Tenório esclarece que por
enquanto não está sendo colocada essa possibilidade ainda, e que conta na Resolução 287/CONSEA a
disponibilização aos docentes para que u�lizem o ambiente e equipamentos da universidade, no campus.
O prof. Paulo ques�ona se retornará o auxílio transporte, a Técnica Larissa informa que ques�onou já a
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UNIR e que a resposta é que "cada servidor pode solicitar seu auxílio via SIGEPE". O prof. Vanildo
pergunta se as disciplinas serão as mesmas para cada professor. O prof. Tenório esclarece que sim, em
princípio são as mesmas, mas verificando aquelas em que todos os alunos aderiram e aprovaram,
também, verificando qual a nova demanda para os alunos formandos, e mais questões que estarão em
voga no próximo ano, e após a consolidação das disciplinas vigentes. Passando a palavra ao aluno Thiago,
ele informa que foi realizado um levantamento, à pedido do Prof. Tenório, pelo Centro Acadêmico (CAEE)
entre os alunos, e este levantamento está com a chefia e em breve poderá haver a discussão entre os
professores para novas disciplinas. O Prof. Paulo ques�ona se são os mesmos horários, e Prof. Lucas
ques�ona se são os mesmos alunos. Prof. Tenório esclarece que isso ainda não está definido. Ainda com a
palavra o Prof. Tenório, informa quanto às a�vidades assíncronas que ainda estarão disponíveis na
con�nuidade do semestre, ou seja, mesmo com os horários man�dos, é possível que se cumpra a carga
horária com as a�vidades assíncronas, sempre visando não entrar em horário de outro professor.  Pauta
4 - Outros. Re�rado de pauta por não ter inclusões. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrada a reunião as 18:30h, 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 (0562756).

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 28/12/2020, às 20:34, 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 28/12/2020, às 20:51, 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.
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