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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2021, às 17:30 horas, e de forma remota u�lizando o ambiente
virtual do Google Meet, link:  h�ps://meet.google.com/wby-zgzm-fyt, 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 (0700433) DAEE-PVH , iniciou-se
a reunião para tratar das seguintes pautas: Pauta 1 – Informes: a. A professora Mauren informa que a
monitoria de 2020 foi cancelada e já está em andamento o processo para nova monitoria de 2021; As
extensões estão em processo de recebimento; Algumas matrículas haviam sido indeferidas, porém, em
contato com o Alexandre da SERCA, algumas vagas foram disponibilizadas para alguns alunos. Pede aos
alunos que fiquem atentos ao SIGAA e às disciplinas em que estão matriculados; O seguro de vida para os
estagiários ainda não foi renovado. b. O acadêmico Thiago agradece a par�cipação dos servidores e
discentes no evento de acolhimento aos calouros c. O professor Lucas informa que o Departamento
Acadêmico de Engenharia Elétrica recebeu duas (02) cotas de bolsas para atender duas disciplinas,
durante os meses de agosto a novembro de 2021, referente ao ano le�vo 2020.2. e durante novembro
2021 a maio 2022 (previsão), referente ao semestre le�vo 2021.1. Os interessados devem responder o e-
mail enviado pelo Professor CIRO JOSÉ EGOAVIL MONTERO (presidente da Comissão de Monitoria
Acadêmica) até dia 28/06/2021. d. A técnica Larissa informa que no dia 08/06/2021, esteve presente no
Almoxarifado junto com o técnico Gladistone para recebimento e conferência dos materiais eletrônicos
restantes que faltavam serem; O técnico Gladistone esteve presente no prédio da Engenharia Elétrica
para acompanhamento da OS de descupinização na lateral externa do prédio; Informa também que ela
esteve presente no prédio junto com a professora Mauren, no dia 23/06/2021 para abertura das salas de
aula (102-4H, 103-4H, 104-4H, 203-4H e 204-4H) para verificação das instalações visando a aplicação das
provas do ENEM neste ano. Pauta 2 - Credenciamento de docente voluntário 23118.006869/2021-89: A
professora Mauren fez a leitura do parecer. Em discussão o professor Cláudio informa que conversou com
a Laysa e que ela está com foco para machine learning e que embora ela tenha �do interesse na docência
voluntária, a inicia�va par�u da professora Viviane e o professor Cláudio a parabeniza por isso. O
acadêmico Thiago diz que os acadêmicos recebem a Laysa com animação e agradece também a
professora Viviane por ter iniciado esse convite. A professora Viviane diz que o convite foi feito para
vários ex-alunos e que espera-se que outros também venham futuramente. O professor Ciro diz que é
bom ao departamento a vinda de professores voluntários e sugere que os professores voluntários gravem
as aulas para disponibilizar. Pergunta se o ex-aluno Iuri não se cadastrou. A professora Mauren informou
que ele ainda não entregou a documentação necessária.  Em votação. Aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar e sendo 17h:55min, 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Chefe pro
Tempore, em 28/06/2021, às 08:54, 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 28/06/2021,
às 09:02, 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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Documento assinado eletronicamente por LARISSA SAMARA PAULA DE FRANCA, Técnico em
Eletrotécnica, em 28/06/2021, às 09:12, 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 28/06/2021, às
15:03, 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 ANTONIO CARLOS DUARTE RICCIOTTI, Docente, em
28/06/2021, às 15:03, 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 0702877 e
o código CRC 83825CE2.
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