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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 17:30 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 da Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva
e com o comparecimento dos conselheiros, conforme Lista de Presença (0608596) DAEE-PVH e ainda, se
fizeram presentes em gozo de férias os professores Tenório e Vanildo. A Presidente deu início a reunião
com boas vindas aos conselheiros e pediu inclusão de pauta 5, para tratar do PAC 2022, sem
manifestações contra, a pauta foi incluída. Seguiu com a Pauta 1 - Informes: A técnica Larissa informou
que o técnico Gladistone acompanhou a limpeza do prédio de Engenharia Elétrica no dia 15/02 ( piso 4 e
3) e no dia 22/02 (piso 2 e 1). Informa também que no dia 12/02 abriu uma OS para limpeza do mofo do
forro do Lab 406-4H e que o serviço foi executado no dia 15/02. Além disso, durante a limpeza do dia
22/02 ele iden�ficou no Lab 106-4H havia um foco de mofo. Outro informe da técnica Larissa foi sobre o
PAC 2022 onde o departamento deve fazer o levantamento das demandas programadas para aquisição
no exercício de 2022 e respec�va inserção no sistema PGC até 31 de março de 2021, tendo em vista que
o mesmo já se encontra disponível para edição no endereço  h�ps://pgc.planejamento.gov.br/login,
desde 01 de janeiro de 2021 e que os docentes de forma colabora�va possam ajudar na concepção do
plano com suas demandas e maiores esclarecimentos podem ser consultado no link
h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28995;  Pauta 2 - Planos de Ensino - Processo NDE
(999119628.000197/2019-32) atas SEI (0594530), (0598706), (0601739), (0602333), (0609101) e
0611500, professora Mauren comentou sobre os esforços do NDE para análise dos planos e que todas as
informações estão no SEI posto em votação, foi aprovado por unanimidade; Pauta 3 - Saída do professor
Vanildo da Comissão (23118.001648/2020-33) Portaria 33, posto em discussão os conselheiros indicaram
o nome do professor Dr. Carlos Tenório como novo membro docente da comissão, a técnica Larissa
observou seu nome na comissão e solicitou re�rada, pois na época o técnico que ficou na comissão foi o
João Pedro, posto em votação  foi aprovado por unanimidade; Pauta 4 - Plano Anual de Pós-graduação e
Capacitação docente (23118.002494/2021-88) foi colocado em discussão e aprovado por
unanimidade; Pauta 5 - Composição da comissão para o PAC 2022 foi posto em discussão e foi indicado
pelo colegiado os seguintes nomes para a comissão os  técnicos Larissa Samara Paula de França,
Gladistone Ba�sta de Oliveira e os docentes Ciro José Egoavil Montero, José Ezequiel Ramos, Mauren
Pomalis Coelho da Silva e Viviane Barrozo da Silva; Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu
por encerrada a reunião as 18:39h, da qual, para constar, eu, Viviane Barrozo da Silva, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente, sendo pelos demais conselheiros,
assinada eletronicamente, conforme Lista de Presença DAEE-PVH (0608596).

 

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 27/02/2021, às 09:18, 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 01/03/2021, às
10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
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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 0611931 e
o código CRC 946CADDB.
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