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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 março do ano de 2021, às dezessete horas e trinta minutos, de forma remota
u�lizando o ambiente do Google meet (h�ps://meet.google.com/iqi-ebfa-ydr), foi feita a primeira
chamada para a Reunião Ordinária do CONDEP/DAEE, sem quórum qualificado, aguardou-se até 17:45 e
fez-se novamnete a chamada, com quórum qualificado, sob a presidência da Profa. Mauren Pomalis
Coelho da Silva e com o comparecimento dos conselheiros conforme Lista de Presença DAEE-PVH
(0633025) iniciou-se a reunião. A presidente deu início a reunião com as boas-vindas aos conselheiros e
ques�onou aos conselheiros se havia inclusão de pauta por algum dos presentes, e havendo pedido de
inclusão de pauta pelo professor Paulo sobre a Mudança de Regime de trabalho professor Inarê. O
pedido de inclusão foi colocado em votação e após 4 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e uma abstenção, a
pauta foi incluída na reunião, sendo esta a 5ª pauta da reunião, denominada “Definição da mudança de
Regime de trabalho do Prof. Inarê”. Pauta 1 – Informes; A presidente solicitou os informes por escrito
para inclusão na ata e passou a palavra para a manifestação dos conselheiros. O técnico João Pedro
informou: 1. No dia 15/03/2021 foi entregue ao Núcleo de Tecnologia as demandas do PAC-2022 do
DAEE. O processo, de número 999119628.000044/2020-29 foi retornado ao DAEE no dia 17/03/2021
com os relatórios de lançamento dos itens e a seguinte observação: "[...] itens poderão sofrer alterações
de acordo com as recomendações da Diretoria de Compras, Contratos e Licitações (DCCL), como, por
exemplo, alteração de descrição, CATMAT, valores impra�cáveis, indeferimento do item e/ou orçamento".
2. No dia 18/03/2021 es�veram presentes no prédio da Engenharia Elétrica os técnicos Gladistone e
Larissa para abrir todas as salas e acompanhar o serviço de dede�zação. 3. No dia 22/03/2021 es�veram
presentes no prédio da Engenharia Elétrica os técnicos Gladistone e Larissa para acompanhamento da
manutenção preven�va agendada dos equipamentos de ar condicionado do piso térreo. E também para
o acompanhamento da a�vidade agendada da DTI de verificação dos pontos para instalação de Access
Points em todos os andares do prédio. Além disso, a equipe de manutenção realizou a troca de três
lâmpadas do corredor do piso térreo e uma lâmpada do banheiro feminino do 3° piso. 4. No dia
23/03/2021 es�veram presentes no prédio da Engenharia Elétrica os técnicos Gladistone e Larissa para
acompanhamento da manutenção preven�va agendada dos equipamentos de ar condicionado do 2° piso
(manhã) e do 3° piso (tarde). 5. No dia 25/03/2021 es�veram presentes no prédio da Engenharia Elétrica
os técnicos Gladistone e Larissa para acompanhamento da manutenção preven�va agendada dos
equipamentos de ar condicionado do 4° piso. 6. No dia 29/03/2021 será feito o atendimento da OS de
limpeza do piso térreo e do 2° piso. Além do atendimento da OS de manutenção corre�va de dois
equipamentos de ar condicionado do 4° piso. E o professor Ciro Egoavil informou que: 1. A UNIR não
possui recursos financeiros para contração de novos professores subs�tutos. Pauta 2 - Horários de
disciplinas 2020/2 ARE/ERE (ano 2021), (23118.003675/2021-21); A presidente explicou que recebeu
uma O.S. (0623116) para que ela e a professora Viviane elaborassem uma proposta de grade de
disciplinas para 2020.2, que estará ocorrendo em 2021. A presidente apresentou a todos presentes a
planilha com os horários, que já havia sido enviada via e-mail para apreciação de todos os docente
atuantes e colocou em discussão, e não havendo maiores manifestações, a indicação de horário para
2020.2 foi colocada em votação: Aprovado por unanimidade. Pauta 3 - Progressão Funcional Servidora
Priscila Vianna (999119628.000036/2020-82); A presidente passou a palavra ao parecerista Prof. Dr.
Lucas Feksa Ramos o qual leu o Parecer, sendo Favorável ao pedido de progressão. A presidente colocou
em discussão, e não havendo maiores manifestações, o parecer foi colocado em votação: Aprovado por
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unanimidade. Pauta 4 - Resposta Consulta Jurídica: Aula remota (23118.000258/2021-27); foi dado
ciência aos presentes na reunião a resposta ob�da referente ao processo citado, que foi uma demanda
de uma reunisão do CONDEP de 28/12/2020. Pauta 5 – Definição da mudança de Regime de trabalho do
Prof. Inarê. O professor Paulo trouxe a questão de disparidade nas conclusões dos processos de pedido
de mudança de regime, entre eles, o do professor Inarê. A professora Mauren leu parcialmente o
processo do professor Inarê, que ficou em tela para acompanhamento dos demais. Os presentes
demonstraram apoio, empa�a e consideração pelo ocorrido, se compadecem com a situação. Mas pelo
fato do servidor interessado não estar presente na reunião, e seguindo a opinião de alguns presentes que
aconselham que de fato deve-se ter ciência do que o servidor gostaria que fosse feito, o departamento
aguardará a manifestação do docente interessado, enquanto averigua em qual âmbito da UNIR se
procede neste caso. Ainda é importante ressaltar que se tratam de 3 processos diferentes, em tempos
diferentes, e, ainda, um dos processos não está disponível para verificação dos procedimentos,
documentos e despachos executados, portanto, uma decisão neste momento, sem analisar o todo e seus
detalhamentos, pode acarretar um desentendido. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu
por encerrada a reunião as 19:19 h, da qual, para constar, eu, Thiago Máximo 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 (0633025).  

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 26/03/2021, às 20:57, 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 Thiago Maximo da Silva, Representante Discente, em
26/03/2021, às 20:58, 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 29/03/2021,
às 16:06, 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 PAULO DE TARSO CARVALHO DE OLIVEIRA, Docente, em
29/03/2021, às 17:22, 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 0634728 e
o código CRC 1E6DA939.

Referência: Processo nº 999119628.000053/2019-86 SEI nº 0634728

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

