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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 14h30min, realizou-se, de forma remota através do
Google Meet: h�ps://meet.google.com/wby-zgzm-fyt, 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 de presença 0880635. Jus�ficaram a ausência: Prof. Antonio Carlos Duarte
Riccio�, Prof. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira e Profa. Priscila de Lima Vianna. O Presidente iniciou os
trabalhos saudando a todos e, na sequência, deu início à reunião para tratar da seguinte pauta: 1)
Deliberar sobre a solicitação de Acompanhamento de Disciplina feito pelo discente José Antônio Carneiro
Lins Júnior, Matrícula 201520267, cuja documentação encontra-se anexada ao processo SEI nº:
23118.000684/2022-41. Relator foi o Prof. Antonio Carlos Duarte Riccio� com a leitura da Profa. Viviane
Barrozo da Silva. O Professor Ezequiel começa reunião fazendo a colocação que o tema de hoje na
reunião extraordinária é de urgência, assim com nenhuma manifestação ao contrário deu-se o
andamento na reunião. Com a palavra a professora Viviane Barrozo da Silva faz a explanação do parecer
elaborado pelo Prof. Antonio Carlos Duarte Riccio�. Em seguida, o professor Ezequiel abriu para a
avaliação e comentários dos conselheiros. O discente Erasmo Gigli de Souza, em nome do Centro
Acadêmico, fez uma explanação sobre o assunto: explicou que o aluno no qual o processo trata, já passou
pelos processos sele�vos de vaga e já realizou exames admissionais para preenchimento de vaga em uma
empresa mul�nacional, contudo, um dos requisitos impostos é que o discente esteja formado até uma
determinada  data. O representante do CAEE  observou que o discente já integralizou 93% da carga
horaria total do curso,  que é da turma de 2015 e que, deve ser levado em conta, que estamos com um
período le�vo irregular, ou seja, já estamos em 2022. Com a palavra, ainda argumentou e ques�onou se
existe a possibilidade de levar para DIRCA algum �po de deliberação do CONDEP considerando que este é
um caso específico, tanto no que diz respeito ao calendário de aulas, ajustado em razão da pandemia,
quanto pela possibilidade concreta do discente José Antônio C. L. Júnior já sair da Universidade
empregado. Com a palavra, a profa. Mauren Pomalis, disse que é orientadora do aluno em questão, e
perguntou se existe alguma possibilidade de �pificar essa solicitação em análise como caso omisso, ou
seja, se teríamos a possibilidade de deliberar como caso omisso, um caso a parte, por conta da
pandemia. Ainda com a palavra, a profa. Mauren entende que, se �ver condição é preciso tentar ajudar o
aluno nesse momento que ele está se formando. Com a palavra  a profa. Daniela de Araujo Sampaio,
explicou que veio de um curso que discu�am sobre esse �po de assunto. Assim, se tem professor
disponível para fazer o acompanhamento da disciplina, acredita que essa questão sob análise pode ser
considerada como caso omisso, levando em conta a diferença entre ano le�vo e ano civil. Com a palavra,
a profa. Viviane explicou que o relatório se baseou totalmente nas regras da ins�tuição, falou que
ninguém aqui dos conselheiros quer algum mal aos alunos, pelo contrário, quer que o nosso aluno tenha
sucesso. Explicou que o relatório se baseou apenas nas legislações e que deixou aberto para outras
possibilidades caso tenha legalidade. O prof. Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva explicou que seria
adequado um conselheiro "pedir vista", entretanto,  foi lembrado pela profa. Mauren que não havia essa
possibilidade pelo fato do tema estar em Urgência. Então o Professor Inarê sugere vista em mesa para
discussão. O prof. Ezequiel agradeceu e disse que essa metodologia explicitada pelo professor Inarê é
muito usado no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e outros conselhos e que no
nosso regimento não existe tal possibilidade; então argumentou que numa futura revisão do nosso
Regimento Interno poderia ser uma alterna�va, porém no momento não é possível. A profa. Viviane
pediu a palavra para manifestar a importância da parte social da universidade, que é entregar o aluno
devidamente formado para sociedade. Assim, sugere que toda a argumentação feita na reunião seja
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colocada em ATA,  para a DIRCA poder fazer o entendimento, evocando a legislação na parte de casos
omissos. Retomando a palavra, o prof. Ezequiel comenta que foram levantadas teses interessantes como
a que diz respeito à �pificação da situação analisada como caso omisso, em razão da situação
extraordinária imposta pela pandemia,  e a tese sobre o papel social da Universidade. Enfim, após  ampla
discussão do assunto da pauta pelos conselheiros, o Parecer da pauta 1 foi colocado em votação.
Por unanimidade o parecer foi INDEFERIDO pelo CONDEP.   Com o resultado da votação, o prof. Ezequiel
fez um resgate da discussão que, segundo sua análise, há um consenso entre os conselheiros no sen�do
de encontrar uma solução para o pedido do discente José Antônio C. L Júnior, tomando-se como
referência o entendimento de que, em razão do quadro de excepcionalidade imposta pela pandemia,
todo o arcabouço norma�vo, elaborado como regramento para as situações normais não dá conta de
atender às especificidades impostas por essa nova realidade, sendo cabível que o caso do discente seja
considerado como caso omisso. Nesse sen�do, solicitou a manifestação dos conselheiros se de fato isso
corresponde ao entendimento de todos, o que foi efe�vamente confirmado. Com a palavra, a Profa.
Daniela levantou a questão: haverá tempo suficiente para fazer o acompanhamento da disciplina
"Sistemas Microprocessados", com ch =  120 h, ainda neste semestre? Com a palavra o prof. Ciro José
Egoavil Montero, que disponibilizou-se em fazer o acompanhamento, afirmou que sim, mas que vai exigir
muita dedicação do aluno. Nesse sen�do, o prof. Ezequiel pediu ao representante do CAEE, discente
Erasmo Gigli, para conversar com o discente José Antonio C. L. Júnior, explicando a ele a grande
expecta�va do CONDEP caso alcancemos o aval da DIRCA para o acompanhamento da disciplina. Ou seja,
temos a expecta�va que o aluno se esforce ao máximo para obter  ó�mo desempenho na disciplina e,
consequentemente, ser aprovado.   Nada mais havendo a tratar, às 15:40min, o Senhor Presidente deu
por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Lucas Feksa Ramos, nomeado 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
14/02/2022, às 18:30, 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, Vice-Chefe de Departamento, em
14/02/2022, às 18:42, 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
14/02/2022, às 18:49, 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 14/02/2022, às 19:21, 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 14/02/2022,
às 19:32, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 14/02/2022,
às 19:35, 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
14/02/2022, às 19:40, 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 INARE ROBERTO RODRIGUES POETA E SILVA, Docente, em
14/02/2022, às 20:24, 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 DANIELA DE ARAUJO SAMPAIO, Docente, em
14/02/2022, às 22:10, 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 15/02/2022,
às 09:33, 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 0883470 e
o código CRC 1ADF2014.
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