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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às 17:16 horas, e forma remota u�lizando o ambiente
virtual do Google Meet, link:  h�ps://meet.google.com/bxs-iiax-bct, realizou-se a Reunião Extraordinária
do CONDEP/DAEE, sem quórum qualificado, sob a presidência da Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da
Silva e com o comparecimento dos conselheiros, conforme Lista de Presença (0688151) DAEE-PVH ,
iniciou-se a reunião para tratar das seguintes pautas:  Pauta 1 – Informes: a. A professora Mauren reitera
que os professores enviem seus planos de ensino, o prazo é até hoje, 14/06/2021 ; b. O professor
Ezequiel reforça o convite a todos para par�ciparem do Fórum Técnico do SENGE Rondônia, que ocorrerá
no dia 03/07/2021. A submissão de ar�gos vai até o dia 28/06/2021. Mais detalhes poderão ser ob�dos
no link: h�ps://senge-ro.org.br/forumtecnico. c. O representante discente, Thiago Máximo, relembrou
que na próxima semana, dia 21 de junho, ocorrerá o "Dia do acolhimento: Recepção dos
calouros", evento promovido pelo CAEE e pelo DAEE com o obje�vo de propiciar uma melhor
ambientação e um entrosamento harmonioso entre discentes, docentes e técnicos que fazem parte do
DAEE. Pauta 2 - Proposta de Ação de Extensão SEI NUP 23118.006079/2021-01: A professora Mauren fez
a leitura do parecer e destacou que a proposta atende a comunidade externa também. Em discussão e
votação. Aprovado por unanimidade; Pauta 3  -  Aprovação de ad referendum SEI NUP
23118.006400/2021-40: O professor Paulo de Tarso informa que toda comunicação da disciplina será
feita exclusivamente via SIGAA. Em discussão e votação. Aprovado por unanimidade. A professora
Mauren e o discente Thiago Máximo, em nome do Centro Acadêmico, registram agradecimento ao
professor Paulo de Tarso pela disponibilização em ministrar a disciplina Controle; Pauta 4 - Pedidos de
Reintegração, Matrícula Especial e Quebra de Pré-requisito: Não houve pedidos de reintegração e nem de
matrícula especial. Sobre a quebra de pré-requisito solicitada pelo acadêmico Nadson. Em discussão
o representante acadêmico Thiago informa que o aluno Nadson já trabalha na área possuindo
experiência prá�ca com eletricidade. O professor Paulo tem opinião que a quebra de pré-requisito para a
disciplina de Física III é um pedido preocupante, considerando os precedentes que podem ser abertos
inclusive para outras disciplinas como Cálculo. O professor Cláudio relata preocupação quanto aos
créditos que os alunos cumprirão semanalmente, informando que alunos do curso de Engenharia Elétrica
estão trabalhando nesse período pandêmico para ajudar suas famílias e tendo assim tempo escasso. O
acadêmico Thiago reforça que o acadêmico Nadson já cursou quase todas as disciplinas possíveis de
vários períodos, que não têm Física III como pré-requisito, e que se encontra sem opções de disciplinas a
menos que haja a quebra de pré-requisito. A professora Mauren se posiciona inclinada a aprovar a
quebra de pré-requisito caso seja feita uma boa jus�fica�va e que os demais alunos entendam o caso
extraordinário do Nadson, não querendo usar como precedente posteriormente. O professor Cláudio
observa que na parte teórica o acadêmico Nadson não possui um bom desempenho registrado nas
disciplinas reprovadas anteriormente. O professor Ezequiel reforça que o curso  de engenharia elétrica é
um processo de formação completa, independente de o acadêmico possuir curso técnico ou experiência
profissional na área, o método processual deve ser respeitado, ou seja, questões de quebra de requisitos
somente devem ser apreciadas para alunos que já tenham cumprido quase a totalidade dos créditos, o
que não é o caso do discente Nadson. Assim, no entendimento do Prof. Ezequiel, é mais prudente o
departamento não abrir precedentes. A professora Mauren relembra que ao cursar apenas Física III e STD
agora, sem quebrar o pré-requisito solicitado (que é a primeira), no semestre que vem não
serão ofertadas as disciplinas que o acadêmico pleiteia cursar agora, e fica reflexiva quanto ao semestre
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futuro, porque isso pode ocasionar a falta de opção de disciplinas a cursar. A professora Viviane se
posiciona contrária a quebra de pré-requisitos e diz que a melhor solução é a abertura de turmas
especiais conforme a necessidade nos próximos semestres, como o departamento já vem fazendo.  Em
votação. Um voto favorável, quatro votos contrários e três abstenções. A quebra de pré-requisito para
o acadêmico Nadson fica indeferida. Sobre a quebra de pré-requisito solicitada pelo acadêmico Rafael.
Em discussão, a professora Mauren informa que o acadêmico Rafael já possui mais de 80% dos créditos
necessários, rigorosamente ele cursou 88,07% dos créditos. O professor Paulo de Tarso solicita registro
em ata que ele é contra a quebra de pré-requisitos. Em votação. Quatro votos favoráveis, dois votos
contrários e duas abstenções. A quebra de pré-requisito para o acadêmico Rafael fica deferida. Nada
mais havendo a tratar e sendo 18h:20min, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, técnica Larissa Samara Paula de França, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULO DE TARSO CARVALHO DE OLIVEIRA, Docente, em
15/06/2021, às 11:51, 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 15/06/2021, às 11:52, 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 15/06/2021, às 11:53, 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 15/06/2021, às
12:19, 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 15/06/2021, às
13:03, 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
15/06/2021, às 14:10, 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 CLAUDIO SILVA DE MELO, Docente, em 25/06/2021, às
19:06, 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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