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ATA DE REUNIÃO

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2021, às dezoito horas e quinze minutos em segunda
chamada, de forma remota através do link h�ps://meet.google.com/eja-toij-esy, realizou-se a Reunião
Extraordinária do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica (DAEE) da Fundação Universidade
Federal de Rondônia, sob a Presidência da chefe pro tempore de departamento, Profª Mauren Pomalis e
com o comparecimento dos conselheiros, conforme a lista 0739429. A Presidente iniciou os trabalhos
saudando a todos e expressando suas boas vindas ao Prof. Jorge Luis Nepomuceno de Lima. Pauta 1 -
Informes: Com a palavra a Profa. Mauren fez os seguintes informes: a. O professor Jorge está
formalmente no DAEE, pela Portaria nº 68/2021/CPMP/PRAD/UNIR, removido do DAF; b. O processo de
escolha de chefe e vice-chefe para o DAEE deve ocorrer no dia 23/08/2021 e faz o seu pedido para que
todos os docentes, técnicos e discentes do departamento par�cipem; c. Reitera o pedido da Comissão de
Adequação da Universidade Federal de Rondônia à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais/LGPD
(Portaria nº 405/2021/GR/UNIR, de 29 de junho de 2021) recomenda e convida os servidores da
universidade a realizarem os cursos  indicados pelo www.escolavirtual.gov.br, notadamente, os seguintes
cursos: 1. Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais - Carga horária 10h; 2. Proteção de
Dados Pessoais no Setor Público - Carga horária 15h; 3. Governança de Dados - Carga horária 30h; 4.
Análise de dados como suporte à tomada de decisão - Carga horária 30h; d. Foi instruída uma comissão
O.S. nº 41/2021(0739952) para atender ao que pede o SEI! 23118.008897/2021-31. Disponibilizar dados
conforme a Lei de Acesso à Informação nos sites de departamento. Com a palavra, o Prof. Lucas Feksa
Ramos disse que o site do DAEE deve oferecer ao visitante a  "prova de consen�mento"; e. O site do
departamento de Eng. Elétrica não era encontrado pelo google. Foi solicitado ao servidor Izan que
verificasse dentro de seus conhecimentos o porque de aparecer apenas www.eletrica2.unir.br na busca,
ele verificou e despachou à DTI pedido de modificação via OS; f. Todos devem verificar e confirmar seus
HORÁRIOS 2021/1 para ser aprovado na próxima reunião e chama atenção para o CAEE ficar atentos à
demandas e pedidos de possíveis modificações, com prazo até 27/08; g. Todos devem iniciar a elaboração
de seus PLANOS DE ENSINO para aprovação no CONDEP; Com a palavra a prof. Viviane sugeriu inserir no
site do DAEE todos os projetos de extensão e de pesquisa do departamento. Com a palavra, o prof.
Ezequiel solicitou apoio e par�cipação na votação de chefia do DAEE. Pauta 2 - Projeto de extensão
SEI! 23118.008779/2021-22: A professora Mauren apresentou brevemente o projeto "Você conhece a
sua conta de luz?", que é coordenado por ela e vice-coordenado pelo Prof. Lucas Feksa Ramos, o parecer
51 foi lido pela própria professora, e em seguida o parecerista (prof. Cláudio) entrou na reunião
virtual. Os professores elogiaram o projeto e posto em votação: foi aprovado por unanimidade. Pauta 3 -
Solicitação de segunda chamada de avaliação por discente: A prof. Mauren explicou que o aluno Matheus
Barros solicitou via e-mail ao departamento de Engenharia Elétrica que fosse dada a oportunidade de
segunda chamada de prova de Química Geral e Experimental, lecionada pela profa. Sheila Guterres do
DAQ em modo ARE/ERE. A professora Mauren informou que a Resolução nº 338/2021/CONSEA/UNIR
traz o trâmite a ser feito e que foi cumprido corretamente pelo aluno, inclusive com as 72h (úteis) de
prazo. Em discussão: Foram levantadas algumas questões, como, por exemplo, a qual departamento a
professora de química responde, ou seja, a hierarquia; como verificar a jus�fica�va alegada pelo aluno; se
poderia ter sido resolvido entre aluno e professor; o precedente que se abre uma vez aprovada. Foi
elucidado pela profa. Mauren que a Resolução nº 338, no seu art. 10º informa que é ao chefe de
departamento do curso de onde é oferecido o componente curricular que deve-se fazer a solicitação, que
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o chefe tem 48h para deferir ou indeferir, e que casos omissos são tratados no CONDEP. Avisa, ainda, que
há um campo em processos no SEI que tem exatamente esse assunto (Acadêmico: segunda chamada de
prova) e que o aluno procedeu no rito criteriosamente, cumprindo os trâmites necessários. O aluno é do
1º período (semestre). Em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 4 - Projeto de extensão
SEI!23118.005089/2021-11. A profa. Mauren explicou que apesar de o projeto de extensão em questão
ter sido aprovado em reunião anterior, o coordenador do mesmo, Prof. Paulo de Tarso, declinou de dar
con�nuidade e pediu cancelamento do mesmo. A professora Mauren ainda explica que consultou a
PROCEA,  e que o professor Paulo deveria submeter o relatório final no SIGAA, e assim, poderia ser
colocado para aprovação. O professor Paulo executou o relatório final e encaminhou e-mail solicitando
formalmente o cancelamento. Em discussão: a profa. Viviane opinou que não há o que discu�r nesse
caso, porém chama a atenção de que a ins�tuição prevê ensino, pesquisa e extensão, com a
concordância dos demais foi posto em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 5 - Projeto de
extensão SEI!23118.005677/2021-55. A Profa. Mauren passou a palavra ao Prof. Ciro, coordenador do
projeto, que explicou que apesar de já ter sido aprovado e validado o projeto em questão, o professor
precisa alterar datas de início e fim. O professor avisou que consultou a PROCEA, e que com a aprovação
de novas datas pelo CONDEP e aprovação prévia do projeto original, com o parecer 37, será ajustado e
formalizado novamente. Em discussão: A professora Mauren perguntou se o trâmite poderia ser dessa
forma e o professor Ciro afirmou que sim. Posto em votação: aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, às 19:30, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,
José Ezequiel Ramos, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 19/08/2021,
às 11:18, 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
19/08/2021, às 11:48, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 19/08/2021, às
12:00, 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 19/08/2021, às 13:15, 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 Erasmo Gigli de Souza, Usuário Externo, em 19/08/2021,
às 14:35, 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 JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA, Docente, em
19/08/2021, às 16:35, 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 0741215 e
o código CRC 4089F05A.
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