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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2021, às catorze horas, de forma remota através do
link meet.google.com/wpi-biwk-qyx, 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. Dr. José Ezequiel Ramos e com o comparecimento dos conselheiros, conforme a lista
(0793128). Às 14:07 realizou-se a primeira chamada, sem quórum qualificado. Às 14:17 o Presidente
iniciou os trabalhos saudando a todos e deu inicio à reunião, que foi gravada.  

Pauta 1 - Informes;  Com a palavra o Prof. Ezequiel apresentou os seguintes assuntos como informes:
A) Concurso para Prof. Subs�tuto - O presidente solicitou informações ao Prof. Ciro,  presidente da
Comissão do Concurso para contratação de Professores Subs�tutos, sobre a previsão de conclusão do
processo de seleção, sendo informado que a previsão é que tudo seja concluído ainda em novembro. Em
seguida, pediu aos conselheiros do CONDEP sugestões sobre a futura alocação de a�vidades para os
professores subs�tutos que serão contratados, no tocante a distribuição de disciplinas, uma vez que o
calendário de aulas 2021.1 já estará em execução. Por fim, concluiu-se que as a�vidades a serem
atribuídas aos professores subs�tutos deverá ser tratada com o NDE; B) Curso de Especialização –
Processo SEI no 999119628.000041/2020-95 - Informou que o processo, foi analisado  pela  PROPESQ
(0792754), sendo apresentado mais uma série de sugestões para adequação do Edital. C)  Comissão para
Avaliação Feno�pica e de heteroiden�ficação - foi solicitado pelo Núcleo de Tecnologia (NT) a indicação
de dois servidores para compor a comissão. Nesse sen�do, foram indicados os servidores Izan Fabrício
Neves Calderaro e João Bernardo de Oliveira. D) Indicação de nome para compor a Comissão de
Cerimonial do NT - o Prof. Ezequiel perguntou aso presentes quem poderia colocar-se à disposição para
compor a Comissão do Cerimonial de Colação de Grau, recebendo a manifestação do Prof. Cláudio Silva
de Melo, que aceitou fazer parte da comissão. Nesse mesmo assunto, o Prof. Ezequiel informou que
repassará ao Prof. Cláudio a incumbência de análise da documentação dos documentos dos alunos que
entrarem com o pedido de colação de grau; ainda com a palavra, informou que a colação de grau dos
alunos dos cursos vinculados ao NT ocorrerá no dia 26/11/2021; E) Levantamento de necessidades do
DAEE - o professor Ezequiel informou que, na reunião do Conselho e Núcleo da qual par�cipou nesta
manhã, o Presidente do Conselho disse que a Reitoria pediu para todos os Núcleos prepararem um Plano
de suas necessidades para o ano de 2022, sendo dado um prazo muito exíguo, devendo os
departamentos apresentarem suas necessidades até o dia 01/11/2021. Nesse sen�do, o Prof. Ezequiel
pediu a colaboração de todos no levantamento das necessidades do DAEE para 2022, devendo-se
priorizar, por exemplo, as questões relacionadas a materiais de biosegurança, equipamentos de
laboratórios, necessidade de pessoal, entre outros. Foi solicitado a inclusão de dois pontos de Pautas
(itens 6 e 7 abaixo). Em votação: aprovado por unanimidade.

Pauta 2 -  Apresentação do documento: "RECOMENDAÇÕES PARA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DE
LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA". Inicialmente o Prof. Ezequiel esclareceu que o
documento foi preparado pelo Núcleo Docente Estruturanta (NDE). Em seguida, apresentou o documento
que, recebeu a recomendações dos conselheiros para que sejam envidados todo esforço na
conscien�zação de todos. Também o representante do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica (CAEE),
o discente Erasmo Gigli, fez a seguinte pergunta: "para esse retorno para as aulas de laboratório, existe
alguma recomendação ou informe a respeito da locomoção para os alunos que u�lizam transporte
público? É uma dúvida muito recorrente nos nossos grupos". Em resposta, o Prof. Ezequiel disse que irá
informar-se sobre o assunto.  Por fim,  o documento foi colocado em votação sendo aprovado por
unanimidade;
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Pauta 3 - Aproveitamento de disciplina, solicitado pelo discente Jeferson Galdino. Processo
23118.010835/2021-99. Relator: Prof. Ciro. O Parecer foi favorável ao aproveitamento de disciplina
solicitado pelo discente, sendo recomendado ao Prof. Ciro que deixe mais claro a informação de que toda
a carga horária da disciplina pleiteada foi atendida. desse modo, colocado em votação, foi  aprovado por
unanimidade;

Pauta 4 - Acompanhamento de Disciplina solicitado pelo discente Matheus da Costa Rodrigues. Processo
23118.011049/2021-17. Relator: Prof. Ciro. Após leitura do parecer, que consis�u no indeferimento
do pedido, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.

Pauta 5 - Verificação de equivalência entre as disciplinas Equações Diferenciais (DAF00133) e Equações
Diferenciais e Modelagem (DAEE 01200).  Relator: Prof. Cláudio; Inicialmente explicou que, por meio da
Ordem de Serviço (OS) nº 58/2021/DAEE-PVH/NT/UNIR foi designado para fazer a
verificação de equivalência entre as disciplinas Equações Diferenciais (DAF00133) e Equações Diferenciais
e Modelagem (DAE01200) com vista a consulta do discente Arthur Gouveia da Luz,
Matrícula 201820630. Foi lido o parecer, ressaltando que não há equivalência entre as disciplinas
Equações Diferenciais (DAF 00133) e Equações Diferenciais e Modelagem (DAE 01200), pois não cumpre
75% da ementa.  Em votação: aprovado por unanimidade;

Pauta 6 - Análise da Solicitação de Mudança de Horário de Disciplina, processo SEI nº
23118.011836/2021-51. Relator: Prof. Ezequiel. O relator informou que a disciplina Métodos
Matemá�cos Aplicados à Engenharia (DAE01211) está com a seguinte programação de dia e horários das
aulas: 6N1234. Por sua vez, a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (DAE01232) tem a seguinte
programação de dias e horários das aulas: 56N123. Dessa forma, as disciplinas coincidem na
programação das três primeiras aulas nas sextas-feiras. Em função desse sombreamento de horários e
 considerando 1) a solicitação dos alunos para mudança de horário da disciplina TCC; 2) a possibilidade de
alocar a disciplina TCC para o horário da manhã de sábado, por não ter nenhuma disciplina ofertada
nesse horário;  3) o fato de ser o professor responsável pela disciplina e, como tal, tem a disponibilidade
de ministrar a disciplina no sábado de manhã,  concluiu que a solicitação de mudança de horário, feita
pelos discentes por meio do CAEE, pode ser atendida. Retomando à condição de presidente da reunião,
o Prof. Ezequiel perguntou se o Prof. Cláudio,  responsável pela disciplina Métodos Matemá�cos
Aplicados à Engenharia, gostaria de mudar o horário da disciplina para o sábado de manhã, sendo
manifestado que não há esse interesse. Assim, o Prof. Ezequiel confirmou que aceita a mudança no dia e
horário da disciplina TCC, de 6N123 para 7M123. Interrogado pelos conselheiros sob a possibilidade de já
ter algum aluno matriculado na disciplina, afirmou que, nesse caso, concorda em ministrar a disciplina,
também,  no dia e horário: 6N123 para aqueles alunos que já tenham se matriculados.  Feito todos esses
esclarecimentos, o assunto da pauta foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.

Pauta 7 - Solicitação de Acompanhamento Especial para André Freitas – Disciplina: Variáveis Complexas –
Relator: Prof. Ezequiel. O assunto foi apreciado e recomendado consulta à DIRCA. Consultados, os
docentes presentes informaram que não possuem disponibilidade de acompanhamento especial. Os
demais professores serão consultados. 

Nada mais havendo a tratar, às 16h45min, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Prof. Cláudio
Silva de Melo, nomeado secretário "ad hoc", lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Chefe de Departamento, em
30/10/2021, às 17:22, 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 30/10/2021,
às 17:32, 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 JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA, Técnico de
Laboratório, em 30/10/2021, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por PAULO DE TARSO CARVALHO DE OLIVEIRA, Docente, em
30/10/2021, às 18:23, 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
31/10/2021, às 00:39, 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 31/10/2021,
às 18:22, 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
31/10/2021, às 18:26, 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 0795719 e
o código CRC A2728847.

Referência: Processo nº 999119628.000053/2019-86 SEI nº 0795719
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