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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos dezoito dias do mês maio do ano de dois mil e vinte um, às dezessete horas, de forma remota
u�lizando o ambiente virtual do Google Meet, link: h�ps://meet.google.com/i�-aoup-xsk, realizou-se a
Reunião Extraordinária do CONDEP/DAEE, sem quórum qualificado, aguardou-se até às 17h15min, e 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 (0668947), iniciou-se a
reunião. A presidenta deu início a reunião com as boas-vindas aos conselheiros e iniciou com a Pauta 1 –
Informes; A professora Mauren informou que: a. estará de férias do dia 20 ao dia 28 de maio de 2021;
b. o número de alunos matriculados ingressantes no curso de Engenharia Elétrica é de apenas 28
discentes conforme informação da DIRCA. O representante discente Thiago Máximo informou que o
Centro Acadêmico, de forma pró-a�va, está organizando um evento online para fazer o acolhimento dos
estudantes que ingressarão no próximo semestre, destacou a importância de realizar essa integração
acadêmica e solicitou que os servidores que ainda não se manifestaram via e-mail a sua par�cipação, que
o façam o quanto antes para que o Centro Acadêmico possa fazer o cronograma do evento. Pauta 2 -
Homenagem Tenório (prédio ou auditório) SEI NUP 23118.004137/2021-54; Em discussão, a professora
Viviane ressaltou que o professor Carlos Tenório teve grande importância na construção do prédio e
sugeriu que o prédio da Engenharia Elétrica recebesse o nome do professor Tenório, e o auditório
recebesse o nome do servidor "Ceará", também falecido e que prestou muitos serviços ao curso de
Engenharia Elétrica. A técnica Larissa relembrou a sugestão dada pela professora Mauren anteriormente
sobre o auditório ter maior visibilidade e manter mais viva a memória do professor. Em votação, cada
servidor manifestou por escrito o local que deveria receber o nome do professor Tenório, por
unanimidade, foi aprovado o auditório. Como encaminhamento, ficou decidido que posteriormente se
discu�rá a homenagem para o servidor "Ceará". Pauta 3 - Proposta de curso de Pós-Graduação SEI NUP
999119628.000041/2020-95; Foi alterada a ordem e essa pauta foi colocada por úl�mo. Com a presença
do relator e sua assinatura no parecer, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pauta 4 -
Projetos, Programas e ações de extensão SEI NUP 23118.005089/2021-11; Com a palavra a professora
Viviane, relatora do processo, informou ser de parecer favorável. Em discussão, o professor Paulo,
proponente da extensão universitária, explicou brevemente o obje�vo do projeto. Em votação, aprovado
por unanimidade. Pauta 5 - Comissão de autoavaliação de curso (indicação de novo membro) SEI NUP
23118.001648/2020-33; Professora Mauren explicou da necessidade de um membro docente para
composição da comissão. Professor Ezequiel Ramos se colocou à disposição. Em votação, aprovado por
unanimidade.  Pauta 6 - Aproveitamentos de disciplinas SEI NUP 23118.005136/2021-27; Em votação,
aprovado por unanimidade. Aproveitamentos de disciplinas SEI NUP 23118.005095/2021-79; A
professora Mauren fez a apresentação do parecer e informou que todas as disciplinas foram deferidas.
Em votação foi aprovado por unanimidade. Como encaminhamento ficou a sugestão de colocar no site
do departamento de Engenharia Elétrica as orientações internas da PROGRAD para os acadêmicos terem
acesso e se prepararem nas próximas solicitações. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu
por encerrada a reunião às 18h18min, da qual, para constar, eu, Larissa Samara Paula de França, 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 (0668947).
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Documento assinado eletronicamente por PAULO DE TARSO CARVALHO DE OLIVEIRA, Docente, em
18/05/2021, às 20:50, 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 19/05/2021, às 11:01, 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 LARISSA SAMARA PAULA DE FRANCA, Técnico em
Eletrotécnica, em 19/05/2021, às 11:02, 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 19/05/2021, às
11:04, 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 LUCAS FEKSA RAMOS, Docente, em 19/05/2021, às 11:11,
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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