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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2021, às dezessete horas e quatorze minutos, de forma
remota através do link h�ps://meet.google.com/wby-zgzm-fyt, realizou-se a Reunião Ordinária do
Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica (DAEE) da Fundação Universidade Federal de Rondônia,
sob a Presidência do chefe de departamento, Prof. José Ezequiel Ramos e com o comparecimento dos
conselheiros, conforme a lista 0763279. O Presidente iniciou os trabalhos saudando a todos e deu inicio
à reunião. A professora Viviane deu as boas vindas aos professores Ezequiel e Lucas frente à chefia do
DAEE. A professora Mauren parabenizou e também fez os votos de sucesso aos professores e solicitou
inclusão de pauta a respeito dos processos SEI 23118.009979/2021-01 e SEI 23118.009978/2021-
58 sobre Plano Acadêmico e disponibilização nos sites. Em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. A Profa. Mauren também  solicitou outra inclusão de pauta sobre as disciplinas que podem
ser atribuídas à professora Daniela de Araújo Sampaio, recentemente removida para o DAEE,
considerando que entre 10 (dez) e 30 (trinta dias) contados a par�r do dia 21/09/2021 a referida
servidora estará em a�vidade no Departamento. Colocada essa proposta de inclusão de pauta em
votação, foi aprovada por unanimidade. Pauta 1 - Informes: a) O professor Ezequiel informou que o Prof.
Inarê Poeta através da Portaria 580/2021 (0762893) migrou do regime T-20 para DE. b) E também que a
professora Daniela de Araújo Sampaio foi removida do campus de Ariquemes para o campus de Porto
Velho (ao DAEE), com a Portaria 80/2021 (0762016). c) A conselheira Viviane informa que: Verificando a
úl�ma avaliação do Curso em 2017 temos possibilidades de a�ngir o conceito 4. Houve avanços em
relação a Dimensão Organização Didá�co Pedagógica. Na  época da avaliação havia projetos de pesquisa
em desenvolvimento, porém,  nenhum projeto no PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS E TRABALHO
VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) a�vo envolvendo alunos do curso. Do mesmo modo, não
exis�a projetos de extensão em andamento. Hoje temos 5 (cinco) projetos PIBIC e projetos de Extensão
em andamento.  Em relação o núcleo dos conteúdos básicos do curso de Engenharia Elétrica do PPC atual
não contempla o conteúdo de Informá�ca, porém o PPC em construção contempla este núcleo. A
bibliografia básica e complementar apresentada no PPC, para a maioria das unidades curriculares, é
insuficiente. Poucas unidades curriculares possuem três (3) ou mais �tulos indicados. O PPC não atende
os Requisitos Legais em dois pontos: não apresenta em sua estrutura a disciplina curricular Libras e, do
mesmo modo, não consta uma disciplina que aborde Educação das Relações Étnicos-Raciais e para Ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena,  previsto para o próximo PPC. Do total de 12
docentes que foram considerados para o cômputo do indicador em 2017, apenas 04 (quatro)
�nham produção cien�fica nos úl�mos 03 anos. Está situação deve ser trabalhada por todos os docentes
do departamento. A professora Viviane disse que do ponto de vista da organização Didá�co pedagógica
está amplamente contemplada na nova proposta do PPC. Os desafios para o departamento será
aumentar a produ�vidade cien�fica com publicações, equipar os laboratórios e promover a aquisição de
livros. d) A conselheira Larissa informou que no dia 21/09, terça-feira, o técnico Gladistone esteve
presente no prédio da Engenharia Elétrica para acompanhar o acadêmico Renato Lima dos Santos  em
um levantamento de informações para o TCC. Além disso, diante a nossa preocupação com os canos e
calhas estarem entupidos de folhas, o técnico Gladistone realizou a manutenção, re�rando todas as
folhas que estavam obstruindo os canos. Pauta 2 - Calendário Acadêmico 2021/1; O professor Ezequiel
comentou sobre o calendário 2021/1, Resolução 358/2021 (0759877) que foi publicado no dia
16/09/2021. O professor comenta que o calendário prevê que laboratórios podem ser presenciais, dessa
forma, é recomendado aos docentes que pretendem realizar aulas de laboratório presenciais que
apresentem um plano de biossegurança para as aulas em questão, e que conste em seus planos de
ensino. A professora Viviane comenta que há normas a serem seguidas para cumprir esses casos
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e também que cada plano deverá ser analisado no NDE e aprovado no CONDEP. Pauta 3 - Solicitação de
Aproveitamento de Disciplina feito pelo discente Felipe Cou�nho de Souza, tendo por relator a a Profa.
Viviane Barrozo da Silva - Processo SEI (23118.010009/2021-40); A professora leu o parecer que estava
em tela, e atentou que uma das disciplinas, Máquinas Elétricas, já havia sido u�lizada em outro pedido
do aluno, portanto, houve um indeferimento. No mesmo processo, também foi solicitado o
aproveitamento da disciplina Introdução à Engenharia - DAE01174, sendo tal pedido deferido. Em
discussão: a professora Mauren parabenizou a relatora pela atenção e cuidado na demanda. E a
professora Viviane sugeriu gerar uma planilha com a memória das disciplinas já aproveitadas pelos
alunos. Em votação: aprovado por unanimidade. Pauta 4 - Parecer do Relator Prof. Cláudio Silva de Melo
sobre Relatório de Conclusão da Ação de Extensão com o �tulo: "LabVIEW: Linguagem de Programação
do Futuro", Processo SEI (23118.007146/2021-05); O relator leu o parecer com a aprovação e
parabenizou o professor responsável. Em discussão: todos parabenizaram o prof. Riccio�. Em votação:
aprovado por unanimidade. Pauta 5 - Plano Acadêmico e disponibilização nos sites; A conselheira Profa.
Mauren mostrou que os processos fazem a recomendação com exigência de elaboração e aprovação e
então disponibilização dos Planos de A�vidade de cada docente nos sites, dessa forma, como
encaminhamento, ela sugere que cada um faça o seu Plano, e insira no processo SEI que será criado, para
ser aprovado no CONDEP numa reunião extraordinária, a ocorrer até dia 07/10, para que até dia 08/10
seja incluído no www.eletrica.unir.br. Em discussão, a professora Viviane reforçou a fala da conselheira
Profa. Mauren, e esclareceu os pontos em questão, em votação foi aprovado por unanimidade. Pauta 6 -
Disciplinas da professora Daniela Sampaio; Foi discu�do dentre as disciplinas elencadas pela docente, e
em discussão, de acordo com demanda e es�ma�va de reprovações, as disciplinas selecionada para a
professora Daniela são DAE01175 Química Geral e Experimental e DAE01176 Física Geral e Experimental
I, em votação foi aprovado por unanimidade. Por fim, o professor Ciro sugeriu a mudança do horário das
reuniões ordinárias de 17:30 para as 14hs. Com todos de acordo, foi deliberado que o novo horário das
ordinárias passa a ser às 14h00. Nada mais havendo a tratar, às 19h16min, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, Eu, Mauren Pomalis, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Chefe de Departamento, em
27/09/2021, às 15:01, 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 JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA, Docente, em
27/09/2021, às 15:05, 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 27/09/2021, às 15:06, 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 27/09/2021,
às 15:11, 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 27/09/2021, às 15:14,
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 27/09/2021, às
15:31, 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 27/09/2021,
às 15:50, 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
27/09/2021, às 15:50, 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, Docente, em
27/09/2021, às 16:18, 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 0766235 e
o código CRC DE6EA7B7.
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