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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17 horas, e, de forma remota u�lizando o ambiente do
Google meet (h�ps://meet.google.com/vup-ejgp-nei), sob a presidência da Profa. Mauren Pomalis
Coelho da Silva e com o comparecimento dos conselheiros conforme Lista de Presença DAEE-PVH
(0643914) iniciou-se a reunião. A presidente deu início a reunião com as boas-vindas aos conselheiros e
pediu 1 minuto de silêncio em memória do Prof. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Jr. Após o momento
de lembramça do professor seguiu-se a reunião. Pauta 1: Informes: a) Homenagem ao professor Carlos
Tenório, a profa. Mauren comunicou a proposta dada pelo diretor do Núcleo de Tecnologia, Petrus de
Luna, de nomear o nosso prédio ou auditório como: professor Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior.
b) Mauren ainda comunicou que a família do Tenório foi ao prédio buscar pertences pessoais dele, sendo
que alguns livros foram doados. c) A profa. Mauren informa que empresa júnior A5 Engenharia agora
contará com a orientação dos professores Ciro, Paulo, Ezequiel e Cláudio. d) A servidora Larissa
comunicou que no dia 19/04 foi agendo com o patrimônio para recebimento de 3 mul�metros, informa
que ela e Gladistone procederão no recebimento e conferência do funcionamento dos mesmos. e) Larissa
ainda informou que está em execução da O.S. nº 17 junto aos servidores Gladistone e Cláudio para
proceder no levantamento e localização dos bens patrimoniais do prof. Tenório. A profa. Mauren pede
que todos que �verem informações a respeito dos bens contribuam com a comissão. Pauta 2: Situação
DAEE pós falecimento Carlos Tenório (Vaga, Chefia e Patrimônios): foi ins�tuída uma comissão para
tratar do levantamento e localização dos bens patrimoniais em nome do Tenório. Estes serão passados
para o nome de quem �ver u�lizando (se exis�r essa  situação) ou para o nome do novo chefe por
TERMO DE TRANSFERÊNCIA. (SEI NUP 23118.004089/2021-02). A profa. Mauren avisa que devido às
circunstâncias há uma vaga livre de docente no DAEE, e esta deve ser entregue ao prof. Jorge
Nepomuceno, tendo em vista o pedido, aceite pelo DAEE, e aguardo de vacância, tudo formalizado e
documentado (SEI NUP 23118.001569/2020-22), a vaga do professor Tenório, pelo fluxo natural e
documentado é para o professor Jorge Nepomuceno proceder na remoção do DAF para o DAEE. Assim, o
código de vaga vai para o DAF. Em discussão com a palavra o prof. Paulo afirmou que a vaga do professor
Jorge estaria condicionada à redistribuição do prof. Lucas e pediu que a vaga do prof. Tenório fosse
passada para o prof. Inarê. Uma vez que, a situação na época não contavam com a nega�va da Reitora no
caso do Prof. Dr. Lucas e a nega�va do processo de T20 para DE do Professor Inare, e que a prioridade
interna do DAEE é superior as demais, posto as condições mudaram. A profa. Mauren informa que, pelo
conhecimento dela, não é possível repassar uma vaga (ou código de vaga ) de um servidor para outro
servidor da ins�tuição, que já tem seu próprio código de vaga. Prof. paulo pede que seja consultada a
DAP para depois tomar a decisão. Com a palavra o prof. Inarê, acredita que mesmo usando o código de
vaga para mudar o regime de contrato, ainda fica sobrando uma vaga no DAEE para ser usada. Com a
palavra o prof. Fabrício concorda que a vaga não pode ser repassada, que a vaga é intransferível, mas
encaminha que a RT do código de vaga do prof. Tenório seja passada para o código de vaga do prof. Inarê.
O professor acredita ainda que nesse momento há orçamento de pagamento de salário. Ainda com a
palavra, o prof. Fabrício relembra as mudanças de regime ocorridas recentemente para outro servidor
docente, que aparece em portaria em BS. E, por fim, afirma que há norma do governo federal que veda
concurso para novos professores, e depende se liberação de concurso. Com a palavra, a profa. Mauren
encaminha que façamos a permuta da vaga pelo professor do DAF que pediu remoção, e façamos todo o
esforço para a troca de regime de trabalho do prof. Inarê, por considerar a melhor estratégia no
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momento atual em que estamos desfalcados, e considerando que no processo de remoção do prof. Jorge
já consta que a próxima vaga livre do DAEE será des�nada a esse trâmite. O prof. Paulo concorda com a
possibilidade de se u�lizar o RT da vaga do Tenório para a vaga do prof. Inarê. E assim, resolve-se primeiro
um problema que considera interno. Com a palavra o prof. Fabrício comenta que o prof. Jorge já é
professor de disciplinas do DAEE, e que a troca de vaga com o DAF pode ser feito através da troca de vaga
T-40(20) e vinda do prof. Jorge para DAEE. Com a palavra, a profa. Viviane manifesta que concorda com o
encaminhamento do prof. Fabrício, e que seja feito o encaminhamento para a DAPA. Com a palavra, o
prof. Ciro informou que desconhece a parte do processo com relação à movimentação das vagas,
concorda com a fala do Paulo de termos mais um professor em DE, mas encaminha que seja consultado
qual é o trâmite mais rápido para que seja executada vinda de um professor DE, acredita que já há um
processo todo montado que só falta informar que há vaga livre. A profa. Mauren concorda com o prof.
Ciro e mostrou preocupação quanto à demora de resposta da consulta, enquanto se poderia seguir com a
remoção do professor Jorge. Com a palavra, o prof. Paulo diz que a prioridade é interna do
departamento. Prof. Fabrício concorda. Com a palavra, o prof. Cláudio informa que essa questão
orçamentária e de folha de pagamento é com a PRAD, e acredita que há prerroga�va de negação. Na
intenção de não haver nega�va, o mesmo acredita que o diálogo com os pró-reitores pode ser uma
estratégia. E que paralelamente, pode-se tratar o assunto da remoção do prof. Jorge. Com a palavra, o
prof. Ezequiel endossa a fala anterior dos demais, e acredita na priorização do caso do prof. Inarê, na
busca da solução. Com a palavra, a profa. Viviane sinte�za que conste em ata o desejo do DAEE de que o
prof. Inarê se torne DE, e que o encaminhamento seja: se proceda na consulta à DAPA a respeito da
possibilidade do que pode ser feito para o prof. Inarê se tornar DE com o quadro atual. E que também
seja consultada a possibilidade de ainda termos a remoção do prof. Jorge. Com a palavra, a profa.
Mauren ques�ona se todos concordam e, com nenhuma manifestação de discordância, conclui que não
dará seguimento ao processo de remoção enquanto não �ver a resposta do setor responsável sobre os
procedimentos, assim, após os esclarecimentos, trazer a pauta para a uma próxima reunião, e com isso
encaminhar e despachar. Ainda a respeito da situação pós falecimento, a profa. Mauren informa que com
o falecimento do atual chefe e a vacância do cargo da chefia a mesma se disponibiliza a seguir na chefia
do DAEE como chefe do DAEE, e pede apoio do CONDEP para permanecer até o final do mandato
(novembro/2021). Após a manifestação da professora Mauren, o professor Paulo pediu a palavra para
dizer que não gostaria de discu�r isso ainda, e pede que seja re�rado de pauta. Ainda com a palavra, o
prof. Paulo afirma que apoia a con�nuidade da profa. Mauren até o final do mandato, em novembro.
Com a palavra, o prof. Fabrício indica questão de ordem, alegando que no art. 41, inciso V do Regimento
interno, que diz que há necessidade do conselho declarar o vargo vago. Ainda com a palavra, o prof.
Fabrício afirma que o adequado seria ter o ponto de pauta para declarar em escrito o cargo vago pelo
CONDEP. E pede que esteja em pauta em outra reunião. O prof. Fabrício entende que a profa. Mauren é a
vice-chefe subs�tuindo o chefe. Com a palavra, a profa. Viviane afirma ser importante a manifestação da
profa. Mauren, e concorda com o rito a ser feito, e está de acordo que seja tratado na próxima reunião,
com a vacância a ser declarada. Com a palavra o prof. Cláudio acredita que estava claro na pauta por
mo�vo de falecimento, mas como a profa. Mauren já está em subs�tuição de chefia, e pela ponderação
do prof. Paulo não se sen�r confortável para, nesse momento, fazer tal procedimento, ele concorda em
aguardar para a próxima reunião. Com a palavra, o prof. Ezequiel afirma ser importante a manifestação
da profa. Mauren, acredita que as coisas devem fluir, e corrobora com a colocação do prof. Paulo,
portanto, que seja tratado em outra reunião sobre a vacância. Com a palavra, o prof. Fabrício reafirma
que o rito deve ser seguido, além do sen�mento já demonstrado pelos demais, o regimento pede que
seja claro a declaração de vacância. Reafirma que os trabalhos podem con�nuar e que há proa�vidade da
profa. Mauren. Com a palavra, a profa. Mauren informa que se sen�u induzida para trazer a pauta, mas
concorda que não há necessidade de se tratar nesse momento, e não vê problema em ser na próxima
reunião. O prof. Ciro manifesta que todos estão de luto com a perda, presta admiração pela profa.
Mauren, como chefe e execu�va, acredita que a profa. Mauren faz os processos e andamentos fluirem de
forma correta. Acredita que a falta do conhecimento da parte legal pode ter gerado pequenos erros, mas
que a profa. tem o apoio do departamento para seguir como chefe. Com a palavra a profa. Viviane
acredita que a profa. Mauren vem desempenhando o papel e o CONDEP deve estar unido. Com a palavra,
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o representante discente, Thiago Máximo, primeiramente informa que o CAEE em nome de todos os
alunos presta solidariedade pela perda e sentem a falta do prof. Tenório, mas ao mesmo tempo,
enquanto acadêmicos, entendem que há necessidade de um novo chefe surgir, entendem a necessidade
de aguardar o rito, e apoiam a profa. Mauren, manifestam que a professora junto ao Prof. Tenório vem
fazendo um trabalho extraordinário, e que momento algum como representante discente ouviu algo ruim
em relação à atual chefia, pelo contrário, apenas coisas boas. A profa. Mauren agradece o apoio do CAEE,
agradece a presença dos demais alunos que estão presentes na reunião, e reafirma que quer con�nuar e
perpetuar o legado de um trabalho tão bonito executado no úl�mo um ano e poucos meses. Com isso,
a profa. Mauren afirma que fará o rito da maneira sugerida pelos conselheiros. Pauta 3: Progressão
Funcional Servidora Viviane Barrozo da Silva, SEI NUP (23118.003605/2021-73). Com a palavra o relator
Prof. Paulo de Tarso falou sobre o parecer que estava em tela. Em discussão, não havendo maiores
dúvidas foi colocado em votação, em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 4: Mudança de Regime
do servidor docente Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva  SEI NUP (999119628.000034/2020-
93). Re�rado de pauta por ter sido tratado na Pauta 2. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente
deu por encerrada a reunião as 18:20 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 (0643914).

Documento assinado eletronicamente por Thiago Maximo da Silva, Representante Discente, em
28/04/2021, às 14:51, 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 28/04/2021, às 15:06, 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 CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 05/05/2021,
às 18:13, 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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