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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 dias do mês abril do ano de dois mil e vinte um, às dezessete horas e trinta minutos, de forma
remota u�lizando o ambiente remoto google meet link: meet.google.com/qrq-kivy-igj, 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 DAEE-
PVH (0655851). A presidenta deu início a reunião com as boas-vindas aos conselheiros e iniciou com
a Pauta 1 – Informes; a. A professora Mauren informou: As disciplinas que serão ministradas  no próximo
semestre e que a professora Viviane lecionará uma disciplina a mais; b. Os professores Paulo e Inarê
trocaram entre si  por vontade deles as disciplinas de Estágio Supervisionado II e Análise de Sistemas de
Potência alterando apenas o horário de ESII para a tarde; c. Os Planos de ensino já estão sendo
elaborados para serem subme�dos ao CONDEP; d. Em contato com a DIRCA foi informada que o número
de novas matrículas cresceu e que falta apenas 2 vagas para preencher todas as vagas e manifestou estar
contente e agradecida pelo apoio do CAEE em mo�var os novos alunos a se matricularem no curso;
e. O representante dos discentes Tiago Máximo, informou sobre a situação que ocorreu na aula de
Eletrônica I no dia 30/04/2021 onde um aluno tratou de forma desagradável o prof. Ciro, após o aluno
não concordar com a forma da divisão de nota. Ressaltou que esse não é um comportamento adequado
pela parte dos alunos e que repudia qualquer ato de desrespeito aos docentes do curso. O professor Ciro
aceitou o pedido de desculpas e compreendeu a situação, e que neste momento de pandemia todos
estão sensíveis e ainda  com a questão do estresse de final do semestre; A professora Mauren manifestou
que deseja ser informada sobre esse �po de ocorrência para no caso  adver�r o aluno ou oferecer
ajuda; f. O representante dos discentes Tiago informou ainda que formou um grupo com os novos alunos
matriculados e que foi encaminhado um áudio mo�vacional pela professora Mauren e que os alunos se
sen�ram muito acolhidos; g.  A técnica Larissa que informou: no dia 26/04/2021 o professor Ciro esteve
presente no prédio da Engenharia Elétrica e acompanhou o serviço de manutenção dos refletores da
parte da frente de acesso do prédio; h. Foram abertas, pelos técnicos Gladistone e Larissa, Ordens de
Serviços pelo sistema para: serviço de eliminação de início de proliferação de cupim na parede lateral do
prédio; serviço de chaveiro para abertura da sala 315-4H; serviço de troca das lâmpadas internas
queimadas de salas de aulas e laboratórios; i. E, também informou que todos os bens do professor
Tenório foi localizado e falta apenas duas salas para conferir o patrimônio do professor e iden�ficar para
posteriormente passar o bem para o servidor que está usando;  i. O professor Paulo comentou que
esteve no prédio a 15 dias atrás e percebeu uma rachadura acentuada na tampa da fossa e pode quebrar.
E informou que a �nta da parede norte  do prédio está em estado acentuado de deterioração; Pauta 2 -
Declaração de cargo vago Chefe de departamento (em função do falecimento do professor Carlos
Alberto Tenório); - A professora Mauren declarou a vacância do cargo de Chefe de Departamento e todos
os conselheiros concordaram;  Pauta 3 - Indicação de chefe até o final do mandato  - A professora
Mauren pediu o apoio para con�nuar  a frente do departamento até o final do mandato desenvolvendo o
trabalho iniciado pelo professor Tenório; Também comentou que está sem receber a gra�ficação da
chefia, mas já formalizou a solicitação; Em discussão: Professor Ciro manifestou o desejo que a professora
Mauren con�nue na chefia pelo excelente desempenho; A professora Viviane também concordou que a
professora con�nue a frente do departamento garan�ndo a con�nuidade das a�vidades do
departamento; O professor Ezequiel entende que na falta do Chefe, o Vice chefe assume e compreende a
doação da professora manifestando pela con�nuidade na chefia; e que todos devem passar pela chefia
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de departamento ou seja, fazer um rodízio;  a Professora Mauren, comentou que o rodízio já era algo
conversado com o professor Tenório; A técnica Larissa apoia a  professora Mauren e sabe que ela possui
conhecimento de todos os processos que estão em andamento no departamento e que já vinha
exercendo a chefia no período de férias do professor Tenório; O representante dos discentes Tiago
Máximo, manifestou apoio e apreço pela professora Mauren na chefia de departamento; Em votação,
aprovado com apenas uma abstenção por parte do professor Fabrício; Pauta 4 - Pedido de 1 vaga dentre
as 18 vagas de redistribuição que a UNIR recebeu (23118.004402/2021-02); -  A professora Mauren
apresentou o processo e a portaria n. 213, de 14 de abril de 2021 que dispõe sobre o remanejo de
códigos de vagas de docentes da carreira do magistério superior para a UNIR  foi des�nado 18 vagas para
toda a universidade; Em discussão: professor Paulo falou que estamos abaixo do número mínimo de
professores para o curso; a professora Viviane comenta que o curso de engenharia elétrica  realmente
funciona há muito tempo abaixo do número mínimo de professores e que o curso é uma das áreas
estratégicas e também que não conseguimos avançar mais no curso pela falta de professores; Professor
Ezequiel concorda com os argumentos do professor Paulo; A professora Mauren, concorda e comenta
que precisamos de um número maior;  Professor Claudio comenta que devemos argumentar sobre a
necessidade das vagas para o departamento; O professor Paulo comenta que o curso precisa de 18
professores para o curso que é integral e este número foi calculado deste do PPC; A professora Mauren
comenta da necessidade de termos uma pós graduação, e se preocupa em receber a visita do MEC com
número de professores exigidos e buscar a legislação sobre curso integral; Em votação todos conselheiros
concordam e aprovam solicitar 4 vagas para professores; nesta pauta o professor Fabrício  ausentou-se;
todos entendem que o curso precisa de mais professores para desafogar, pois não temos numero
suficiente de docentes no departamento e oferecer melhor ensino; avançando também
na pesquisa; Pauta 5 - Pedido de aproveitamento discente Bruno Marques  - o entendimento do CONDEP
foi re�rar de pauta; Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião as
17:50h, da qual, para constar, eu, Viviane Barrozo da Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
assinada por mim e pela Presidenta, sendo pelos demais conselheiros, assinada
eletronicamente, conforme Lista de Presença DAEE-PVH (0655851).

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 03/05/2021, às 15:57, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 03/05/2021, às
17:31, 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 05/05/2021, às
17:50, 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 18:10, 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
05/05/2021, às 18:39, 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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