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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de novembro do ano de 2021, se reuniram às catorze horas e trinta minutos de forma remota através do link  meet.google.com/wpi-biwk-
qyx, sem quórum e às 14:39 iniciou-se a Reunião Extraordinária 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 (0805752).
O Presidente iniciou os trabalhos saudando a todos e deu inicio à reunião para tratar do seguinte ponto de pauta: "Aprovação dos Planos de Ensino das
disciplinas previstas para o semestre 2021-1".  Com a palavra a presidenta do NDE, Profa. Viviane Barrozo da Silva cumprimentou todos os membros do CONDEP
e inicialmente disse que os planos devem ser elaborados observando: A U�lização do modelo  de plano disponibilizado no SIGAA; Indicar quais as aulas que são
síncronas e assíncronas no cronograma de aulas, lembrando do percentual mínimo de 50% de aulas síncronas conforme já estabelecido e aprovado pelo
CONDEP; Os planos devem seguir o calendário estabelecido pela Universidade; Os planos devem conter as datas das avaliações e a reposi�va de forma clara
para os discentes. E em seguida a professora apresentou em tela as análises dos planos pelo NDE  conforme tabela abaixo:

Código Disciplina Docente Observações

DAE01219 ELETROMAGNETISMO APLICADO VIVIANE Ok

DAE01209 ELETROMAGNETISMO I VIVIANE Ok

DAE01217 SISTEMAS DIGITAIS I CIRO Ok

DAE01201 ELETRÔNICA I (TEORIA E LABORATÓRIO) CIRO Ok

DAE01212 CIRCUITOS POLIFÁSICOS EZEQUIEL Ok

DAE01232 TCC EZEQUIEL Ok

DAE01230 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II LUCAS Ok

DAE01229 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I LUCAS Ok

DAE01196 METODOLOGIA CIENTÍFICA LUCAS Ok

DAE01218 TEORIA DE COMUNICAÇÕES RICCIOTTI Ok

DAE01215 CONVERSÃO DE ENERGIA RICCIOTTI Ok

DAE01183
ELETRICIDADE BÁSICA (TEORIA E

LABORATORIO)
MAUREN Ok

DAE00130
ANALISE DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELETRICA
MAUREN Ok

DAE01192 PORTUGUÊS I MARIA CRISTINA Ok

DAE01200 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E MODELAGEM JACKSON

Indicar quais são as aulas síncronas e assíncro
cronograma de aulas;

Indicar a prova reposi�va no cronograma de
conforme a RESOLUÇÃO Nº 358, DE 16 DE SETEMB
2021;

Aguardando o retorno do professor com as alte
sugeridas.

DAE01176 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I DANIELA Ok

DAE01175 QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL DANIELA Ok

DAE01195 CIRCUITOS ELÉTRICOS I PRISCILA Ok
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DAE00131 PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA PRISCILA Ok

DAE01182 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II JORGE Ok

DAE01227 ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA PAULO Ok

DAE01221 CONTROLE II PAULO Ok

DAE01214 CONTROLE I PAULO Ok

DAE01203 FENÔMENOS DOS TRANSPORTES CLAUDIO Ok

DAE01180 ÁLGEBRA LINEAR I THIAGO OK

DAE01179 CÁLCULO DIF. E INTEGRAL II THIAGO OK

DAE NOÇÕES DE SOCIOLOGIA LEONARDO

Não u�lizou o modelo do SIGAA;

Colocar para o mês de janeiro “Recesso Previsto Co
Resolução No 358, De 16 de Setembro De 2021.”

O NDE em caminhou e-mail ao professor.

DAE01210 ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL INARE

Verificar no item procedimentos de avaliação so
trabalhos de simulação não consta no cronograma;

O Mês De Janeiro é Recesso Previsto Conforme Res
No 358, De 16 De Setembro De 2021.

Especificar as aulas síncronas e assíncronas.

O NDE em caminhou e-mail ao professor.

DAE01183
ELETRICIDADE BÁSICA (TEORIA E

LABORATORIO)
INARE

Indicar no cronograma quais aulas são síncro
assíncronas;

Colocar para o mês de janeiro “Recesso Previsto Co
Resolução No 358, De 16 de Setembro De 2021.”

Verificar no item procedimentos de avaliação so
trabalhos de simulação não consta no cronograma.

O NDE em caminhou e-mail ao professor.

DAE01198 NOÇÕES DE ECONOMIA OTACÍLIO

Não u�lizou o modelo do SIGAA;

Indicar no cronograma quais aulas são síncro
assíncronas.

O NDE em caminhou e-mail ao professor.

DAE01211
MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS À ENGENHARIA

TURMA 01

LAYSA

CLAUDIO

O mês de janeiro “Recesso Previsto Conforme Res
No 358, De 16 de Setembro De 2021.”

Em consulta com a PROGRAD, o docente deve se
calendário acadêmico.

O NDE sugeriu a mudança para o professor.

DAE01211
MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS À ENGENHARIA

TURMA 02

LAYSA

CLAUDIO

O mês de janeiro “Recesso Previsto Conforme Res
No 358, de 16 de setembro de 2021.”

Em consulta com a PROGRAD, o docente deve se
calendário acadêmico.

O NDE sugeriu a mudança para o professor.

DAE01202 CÁLCULO NÚMERICO FABRICIO Aguardando o plano, foi enviado e-mail ao docente

DAE01199 MECÂNICA DOS SÓLIDOS FABRICIO Aguardando o plano, foi enviado e-mail ao docente

DAE01198 NOÇÕES DE DIREITO BRUNO VALVERDE Aguardando o plano, foi enviado e-mail ao docente

DAE01181 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE FLAVIO B. SIMAO Não u�lizou o modelo do SIGAA;

O NDE encaminhou e-mail ao professor
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Às 15:03 o professor Cláudio entrou na reunião. A professora Viviane comentou que os e-mails encaminhados aos docentes todos �veram a confirmação da
leitura. Com a palavra, o professor Ezequiel comentou que alguns dos que não responderam podem estar de férias. O professor Paulo manifesta a respeito das
semanas do semestre 2021/1, o mesmo alerta que são poucas semanas e para um curso de Engenharia Elétrica considera que há prejuízo aos alunos no
aprendizado, ainda encaminha e sugere que o DAEE se manifeste aos conselhos superiores e PROGRAD quanto a essa insuficiência de aulas, e necessidade de
tantas aulas assíncronas, por conta do calendário com poucas semanas. Com a palavra, o professor Cláudio se manifestou quanto à redução do tempo de aulas,
bem como a permissão de até 40% das aulas assíncronas, refle�ndo na queda do aprendizado, reprovação, bem como não sendo hábil o tempo para
cumprimento da ementa, mencionando que este fato de não cumprimento da ementa ocorreu com mais professores. O presidente agradeceu o feedback dos
professores, mas ressaltou que as aulas remotas faz parte de uma providência extraordinária, imposta pela pandemia mundial do vírus Covid-19. Ainda com a
palavra, manifestou estar mo�vado a manifestar-se quanto ao aumento das semanas para cada semestre, entendendo que isso é um importante "feed back"
para aqueles que estão trabalhando no planejamento dos calendários acadêmicos. Por fim, o presidente pediu aos conselheiros  que fosse seguido o que está
previamente indicado na Resolução 358 do CONSEA, que trata do calendário acadêmico 2021-1. O professor Cláudio manifestou-se quanto à Res. nº 358, e
afirmou que não há nenhuma proibição de aulas em janeiro, durante o recesso acadêmico, que o intuito de lecionar em janeiro visa tão somente aprofundar a
ementa a ser abordada, que em contato prévio com os alunos, os mesmos manifestaram-se favoráveis a aula em janeiro e que formalizará tal declaração com
um abaixo assinado com o acordo dos discentes na primeira semana de aula. Informou também que as aulas em janeiro serão ofertada visando o interesse dos
alunos e docentes da disciplina Método Matemá�co em buscar qualidade no ensino.  As professoras Mauren e Viviane se manifestaram indicando que o período
é de férias de alunos e, suges�vamente, de professores. Como membros do NDE as mesmas ob�veram informações para indicar o correto aos docentes,
conforme as regulações e entendimento dos setores responsáveis. Trouxeram mensagens de áudios dos servidores da DRA e da DIRCA, onde Laudileni e
Alexandre explicaram respec�vamente que: o período de recesso não deve ser para lecionar e que o SIGAA só permite inserção de aulas em janeiro devido ao
modo como foi inserido no mesmo, não sendo permi�do quebra no meio do semestre e tampouco inserção de 2 semestres no lugar de 1. O professor Claudio
disse que o sistema SIGAA permite sim aulas em janeiro e que inclusive já havia cadastrado as aulas em janeiro conforme plano de aula encaminhado ao DAEE.
O professor informou também que a PROGRAD e o DIRCA possuem carater execu�vo, e o CONSEA carater delibera�vo, legisla�vo, e que as interpretações
desses não necessariamente refletem o CONSEA.  A votação de aprovação dos planos foi executada em 3 partes: 1) Os planos analisados pelo NDE que estavam
de acordo com as instruções e calendário (planos com o OK na planilha acima) foram colocados em votação: Aprovado, com uma declaração de protesto do
professor Paulo de Tarso, com recusa de par�cipar da votação por conta do conselho da Universidade não u�lizar as 20 semanas, não atende o curso de Eng.
Elétrica. 2) Os planos ainda não entregues ou com erros/equívocos poderão ser entregues ainda até no máximo no dia 12/11, com seus ajustes, conforme a
planilha acima. Em votação: Aprovado, com uma declaração de protesto do professor Paulo de Tarso, com recusa de par�cipar da votação por conta do conselho
da Universidade não u�lizar as 20 semanas, não atende o curso de Eng. Elétrica. 3) O plano do professor Cláudio e docente voluntária Laysa, Métodos
Matemá�cos Aplicados à Engenharia - turmas 01 e 02, os quais constam aulas em janeiro, não estando de acordo com a Res. nº 358, em votação: 7 votos contra,
2 abstenções (prof. Cláudio e representante discente Erasmo), com uma declaração de protesto do professor Paulo de Tarso, com recusa de par�cipar da votação
por conta do conselho da Universidade não u�lizar as 20 semanas, não atende o curso de Eng. Elétrica, dessa forma o plano foi reprovado e será adequado
conforme a resolução. Nesse sen�do,  o prof. Cláudio se comprometeu a não lecionar em janeiro, e reiterou que a intenção foi para melhoria da qualidade do
ensino aos alunos, que foram consultados previamente,  e que o encaminhamento do item 3 não refle�u a situação real em discussão, sendo encaminhado
votação para permissão de aulas em janeiro de qualquer disciplina e não se fez menção ao interesse dos discentes e docente em buscar aprofundamentos,
esmagando o interesse do professor e alunos dessa disciplina em ensinar, aprender e trabalhar mais. O representante discente, Erasmo, se manifestou quanto
à abstenção relatando que buscou informações dos alunos a respeito de aulas em janeiro, mas não obteve respostas suficientes até o momento. Registra-se que
os seguintes professores ainda não encaminharam seus Planos de Ensino: Bruno Valverde e Fabrício Moraes; e ainda que os planos com ajustes a fazer são dos
respec�vos professores: Jackson, Leonardo, Inarê, Otacílio, Laysa/Cláudio e Flavio Simão. Nada mais havendo a tratar, às 17h09min, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Profa. Mauren Pomalis Coelho da Silva, nomeada secretária 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 11/11/2021, às 18:36, 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 11/11/2021, às 18:40, 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 JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA, Docente, em 11/11/2021, às 18:43, 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 GLADISTONE BATISTA DE OLIVEIRA, Técnico em Eletrônica, em 11/11/2021, às 19:41, 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 11/11/2021, às 23:29, 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 11/11/2021, às 23:29, 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 11/11/2021, às 23:46, 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 12/11/2021, às 19:52, 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 15/11/2021, às 16:31, 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 0805758 e o código CRC B8CEAAE2.
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