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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 16 dias do mês de julho 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/uyq-�cc-jdw, realizou-se a Reunião
Extraordinária 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
(0716571) DAEE-PVH , iniciou-se a reunião para tratar das seguintes pautas: Pauta 1 – Informes: a. A
professora Mauren, à pedido do servidor convidado, Pró-Reitor da PRAD, Charles Dam Souza Silva,
solicita a inversão de pauta, após informes será a pauta 4. Todos os conselheiros foram favoráveis. b. A
professora Mauren informa que a professora voluntária Laysa Belici já foi cadastrada e iniciará suas aulas
no período especial do calendário vigente com início em 25 de outrubro de 2021. Quando as aulas
presenciais retornarem deverá ser verificada a con�nuidade da docente, pois a mesma não reside em
Porto Velho. Informa também que foi disponibilizado aos alunos do curso um formulário para que os
mesmo sugerissem disciplinas a serem lecionadas no período especial
(h�ps://forms.gle/gH5ViiiM7AaD87fC7), o prazo de resposta ao formulário termina hoje. c. O acadêmico
Thiago informa que a par�r da próxima reunião o acadêmico Erasmo passará a ser o representante. d. A
técnica Larissa informa que no dia 12/07/2021 es�veram presentes no prédio 4H ela e o
técnico Gladistone para acompanhamento do serviço de localização patrimonial dos bens do professor
Cláudio San�ni da Engenharia Civil. O técnico Arione (DAEC), integrante da comissão responsável pelo
serviço, recebeu acesso às salas e iden�ficou os itens que em breve passarão para a responsabilidade do
departamento de Engenharia Elétrica. Informa também que no dia 15/07/2021 a técnica Larissa esteve
em contato com o acadêmico Eduardo Saiter, para receber os componentes eletrônicos que ele u�lizou
nas disciplinas de Eletrônica e Microprocessados. O acadêmico já havia manifestado o interesse em
realizar a doação durante sua fala na colação de grau. e. A professora Viviane informa que o curso de
especialização da Engenharia Elétrica foi aprovado e que no ano que vem poderá ser feito o edital.
Informa também que um ar�go que ela juntamente com os professores Júlio e Paulo de Tarso foi aceito
em uma revista A1. Pauta 4 - Vagas de professores DAEE SEI NUP 23118.004402/2021-02,
23118.002440/2020-31, 999119628.000034/2020-93 e 23118.001569/2020-22: A professora Mauren fez
uma breve explanação sobre a situação atual. Com a palavra, o Charles Dam informou que deve ser feito
contato com a PROGRAD para se ter aporte de pelo menos uma vaga das 18 que a UNIR receberá.
Primeiro cer�ficar sobre o concurso público para reposição de vaga do professor Tenório. Segundo saber
sobre o aporte da vaga dentre as 18. Sobre o movimento da vinda de um professor da Física para a
Engenharia Elétrica é possível que ocorra com troca de código de vaga ou troca entre professores. A
instrução da remoção é um processo rápido. Sobre a redistribuição, também é possível. Deve ir um
docente daqui para a outra ins�tuição e vice-versa, o Departamento tem que aprovar. Sobre a
contratação de professor subs�tuto é possível também, não havendo mais o impedimento orçamentário.
Sobre os professores que desejam fazer a troca de regime de trabalho, o impedimento orçamentário
também já não é mais um empecilho até o dia 31 de dezembro deste ano, visto que para o ano seguinte
já é outro planejamento orçamentário. O professor e o departamento devem reforçar a manifestação de
interesse no processo corrente. O professor Paulo de Tarso deseja registrado seu desagrado com a
universidade com relação a três níveis de suas promoções que não foram realizadas. Relata ainda que o
professor Inarê já havia solicitado desde antes da pandemia a sua troca de regime de trabalho, e
portanto, não compreende porque o mesmo deve solicitar novamente no processo. Relembra sobre o
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fato de que outro servidor que fez a mesma solicitação depois do professor Inarê recebeu aprovação
enquanto o professor Inarê não obteve êxito com a jus�fica�va de que não havia orçamento para
execução. A professora Mauren, o professor Ciro e a professora Viviane agradecem a par�cipação e
gen�leza do Charles para re�rar as dúvidas. Não tendo mais dúvidas a sanar, o Pró-Reitor Charles Dam
re�ra-se da reunião às 18h00min. Con�nuando a pauta, a professora Mauren solicitou a leitura do
parecer pelo conselheiro Paulo de Tarso, presidente da comissão do parecer do processo, e percebeu que
o conselheiro havia saído da reunião. A conselheira Viviane fez a leitura do parecer do processo DAEE SEI
NUP 23118.004402/2021-02. Em discussão o professor Ciro pergunta como foram realizados os cálculos.
A professora Viviane respondeu que os cálculos foram feitos com base nas informações do MEC, em cima
das novas diretrizes nacionais e dentro da UNIR. A professora Mauren reafirma a importância do DAEE
estar documentando esse histórico para embasar a necessidade das vagas. O professor Lucas faz uma
colocação sobre estar escrito que o professor dever ter extensão ou pesquisa e não necessariamente os
dois. A professora Viviane reforçou que o curso deve cumprir pelo menos 10% de extensão o que recai
que os professores deverão ter ensino, pesquisa e extensão simultaneamente e que por este mo�vo,
provavelmente o texto que coloca "ou" já deve estar em processo de alterações. Complementa ainda que
a extensão deve estar presente em todo momento da graduação do aluno. Em votação. Aprovado por
unanimidade. A professora Mauren  re�ra desta pauta os processos 999119628.000034/2020-93 e
23118.001569/2020-22 com a jus�fica�va de que o professor Inarê e o professor Jorge da Física serão
informados sobre o discu�do nesta reunião para que possam se manifestar novamente nos processos
respec�vos suas intenções e assim eles poderem entrar novamente em pauta em reunião futura. O
processo 23118.002440/2020-31 também será re�rado pois não requer votação, era apenas em caráter
informa�vo, conforme explicado pelo professor Ciro. Pauta 2 - Programa de Extensão SEI NUP
23118.007146/2021-05: O professor Cláudio fez uma breve leitura do parecer, que foi favorável. Em
discussão não houveram manifestações. Em votação. Aprovado por unanimidade. Pauta 3 - Monitoria
Ad referendum SEI NUP 23118.007121/2021-01: O professor Ciro explicou os procedimentos do processo
sele�vo e informou que as provas já foram aplicadas. Os alunos selecionados para este semestre
acadêmico (2020/2) foram Thiago Máximo (bolsista de Eletrônica II), Angelina Cunha (voluntária de
Eletrônica II) e Gabriel Gon�jo (bolsista de Circuitos Elétricos I). Em discussão o professor Ciro fala que
são apenas duas bolsas para monitoria para cada departamento e isso acaba não es�mulando a
par�cipação de mais alunos. A professora Viviane complementa que nos próximos editais os demais
professores devem solicitar monitores para gerar a demanda e assim poder pleitear mais bolsas para o
nosso departamento e salienta ainda que a monitoria é uma prá�ca de troca de conhecimentos entre
professores e alunos. O acadêmico Thiago sugere que os professores comecem a observar e mapear os
alunos que vão bem nas disciplinas para iniciarem o processo de incen�vo a estes para que se
inscreverem nas monitorias futuras. Sugere, ainda, alunos monitores em turmas iniciais do curso. Em
votação. Aprovado por unanimidade. Pauta 5 - Padronização de aulas ARE/ERE: A professora Mauren
explica sobre as reuniões do NDE que tentam estreitar e melhorar as condições de ensino de acordo com
as normas atuais e informa que foi uma solicitação do corpo docente que esta pauta fosse trazida para
discussão em reunião e ter a oportunidade dos acadêmicos relatarem também suas experiências bem
como ficarem a par das normas e resoluções. Em discussão o professor Ciro relata sua experiência sobre
as dificuldades dos alunos em não par�ciparem mais efe�vamente das aulas remotas para que os tópicos
sejam mais explorados. A falta do diálogo atrapalha a iden�ficação de quem está aprendendo ou não. O
professor Lucas relata que há alunos fazendo estágio no mesmo horário em que as aulas ocorrem e
depois enviam e-mail solicitando prolongamento de prazo na entrega de a�vidades. Em sua visão não é
proveitoso estagiar e par�cipar simultaneamente das aulas. A professora Viviane concorda com o
professor Lucas e  complementa que o ensino ARE/ERE tem sido um grande desafio, mas que o momento
da aula remota deve ser u�lizado exclusivamente para esse propósito e não para a execução de
a�vidades simultâneas. Quando o aluno não está em aula, deve receber falta. E as aulas síncronas devem
ser cumpridas no momento de sua aplicação conforme planejamento do docente. A professora Mauren
pensa que o modo online já flexibiliza a par�cipação dos alunos, que nem sempre possuem webcam ou
microfone. Pensa ainda que não cabem as propostas dos alunos de que não seja cobrada a presença
durante as aulas remotas síncronas. O professor Cláudio relata que em sua experiência cada matéria tem
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sua peculiaridade sendo algumas mais teóricas e outras mais equilibradas entre teoria e experiências. É
di�cil avaliar aulas sem feedback visual ou audi�vo por parte dos alunos. A técnica Larissa concorda com
os professores sobre a presença ser registrada, principalmente para o amparo legal de ambas as partes,
professores e alunos. O professor Cláudio não entendeu a colocação desta pauta e solicita esclarecimento
sobre o obje�vo da mesma. A professora Mauren e a professora Viviane esclareceram que essa pauta
serve para transmi�r a informação sobre as resoluções vigentes, como o regimento geral da UNIR, e que
não se restem dúvidas para nenhuma das partes sobre o que se pode ou não se pode fazer nas aulas
ARE/ERE, e ajustar o entendimento de que neste modo ainda se cumpre, por ambas partes, o que está
norma�zado. O professor Ciro sugere que os alunos que estão trabalhando ou estagiando solicitem de
seus chefes que encaminhem jus�fica�va sobre o momento que estão trabalhando durante a aula. A
professora Viviane relembra que o acadêmico que estagia deve apresentar seu horário no local de estágio
e, portanto, já há o conhecimento por parte da empresa que em determinado horário o acadêmico deve
estar aula. Em votação. 02 (duas) abstenções e 05 (cinco) favoráveis. Nesse momento o conselheiro
Ezequiel se re�rou da reunião por necessitar iniciar sua aula. Pauta 6 - Responsáveis por GMASP e
So�wares: Registre-se uma correção, onde lê-se GMASP, leia-se GPMSE (Grupo de Pesquisa e Modelagem
de Sistemas Elétricos). A professora Mauren informou que não conseguiu acesso para atualizar os
so�wares do CEPEL, uma vez que o responsável pelos mesmos era o professor Tenório, e no e-mail da
chefia (eletrica@unir.br) não há informações ou trocas de e-mail com as organizações responsáveis. Em
discussão, a professora Viviane informou que os so�wares são muito importantes para as pesquisas e
aulas. A técnica Larissa informou que o professor Ezequiel solicitava a ela que encaminhasse os termos de
compromisso aos acadêmicos e que também ficasse responsável por passar a eles o acesso aos so�wares
especificados conforme a anuência do professor. A professora Mauren explicou que no âmbito do NDE
havia sido proposto o nome do professor Ezequiel para assumir a liderança do GPMSE, com endosso dos
professores Ciro e Viviane. Em votação. Aprovado por unanimidade. Sobre o responsável pelos
so�wares e suas renovações, a professora Mauren colocou o nome da professora Viviane. Em
votação. Aprovado por unanimidade. Pauta 7 - Comissão de Eleição de Chefia de departamento: Em
discussão os nomes dos professores Mauren e Ciro, do técnico Izan e do discente Erasmo foram
colocados para votação como a comissão �tular. Para a suplência a professora Viviane, a técnica Larissa e
o discente Thiago se colocaram à disposição. Em votação. Aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar e sendo 19h36min, 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
17/07/2021, às 13:26, 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 18/07/2021,
às 23:02, 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 LUCAS FEKSA RAMOS, Membro da Comissão, em
19/07/2021, 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 LARISSA SAMARA PAULA DE FRANCA, Técnico em
Eletrotécnica, em 19/07/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 19/07/2021, às
10:47, 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 ANTONIO CARLOS DUARTE RICCIOTTI, Docente, em
19/07/2021, às 10:48, 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 19/07/2021, às
11:59, 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, Chefe pro
Tempore, em 19/07/2021, às 12:03, 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 CLAUDIO SILVA DE MELO, Docente, em 19/07/2021, às
14:40, 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 IZAN FABRICIO NEVES CALDERARO, Analista de
Tecnologia da Informação, em 27/07/2021, às 13:26, 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 0718891 e
o código CRC 6CE70594.
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