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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 2022, às 17h15min, realizou-se, de forma remota através
do Google Meet: meet.google.com/wpi-biwk-qyx, 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 (0943387). Registra-se que os professores Antônio Riccio�, Ciro Egoavil, Inarê Poeta, Cláudio
Melo e o técnico João Pedro não estão presentes por estarem de férias e o professor Lucas Feksa está de
licença médica. Cumpre salientar que nesta reunião os técnicos foram representados pela servidora
Larissa França. Registra-se ainda que o sistema SEI! encontra-se inacessível durante esta reunião e
portanto a assinatura da lista de presença será posterior à reunião. O presidente iniciou os trabalhos
saudando a todos. Na sequência, deu início à reunião para tratar da seguinte pauta: 1. Deliberar sobre
Ad Referendum con�do no processo SEI nº  23118.007121/2021-01, que trata da renovação de
monitoria dos acadêmicos Thiago Máximo da Silva e Gabriel Gon�jo Santos. Relatora: Profª. Dra. Daniela
de Araujo Sampaio. A professora Daniela fez a leitura do parecer. Em discussão: o professor Ezequiel
explicou a situação sobre o processo ter sido aberto e não ter sido informado aos professores
interessados, perdendo então o prazo para resposta. O acadêmico Thiago Máximo pediu a palavra e
informou que ele possui as listas de frequências de sua monitoria. A professora Viviane esclareceu que,
junto com o professor Ciro, realocou os alunos nas monitorias para atender as necessidades do
momento, de acordo com orientação da PROGRAD. A professora Priscila pediu que se a renovação for
realizada, que seja para as mesmas disciplinas anteriores, listadas no edital, como por exemplo a
disciplina de Circuitos Elétricos I. A professora Mauren informou que visando alinhar a renovação das
bolsas e o encaminhamento para a PROGRAD, ela concorda com a professora Priscila em manter as
disciplinas originais do edital. A professora Viviane explicou que era uma situação de emergência e
recebeu a orientação da PROGRAD para se fazer o Ad Referendum. Sugere que o processo fique da forma
que está e após aprovação verifica-se a mudança da disciplina. Sugere também a abertura de monitoria
voluntária para a disciplina de Circuitos Elétricos I. A professora Priscila disse que o procedimento foi
falho, pois os professores responsáveis pelas disciplinas que �nham bolsa de monitoria não foram
consultados e nem informados com relação a troca das disciplinas e, portanto, ela se faz contrária e
sugere que sejam man�das as mesmas disciplinas do edital em que os monitores foram aprovados. A
professora Daniela fala que entende a frustração das professoras Mauren e Priscila com a realocação das
disciplinas, pois em seu entendimento os monitores são da disciplina e não do professor. Sugere manter-
se os planos enviados no processo e após garan�r as bolsas, realizar a troca das disciplinas. O acadêmico
Thiago Máximo esclarece que foi aprovado para Eletrônica I e Eletrônica II nas provas da monitoria e
informa que o acadêmico Gabriel Gon�jo só pode atuar pelas sextas-feiras pela tarde e todos os dias pela
noite, sendo que se os horários mudarem, ele terá que sair da monitoria. A professora Mauren disse que
na época foi informada que o acadêmico que não faz uma prova, não pode ser considerado apto para ser
monitor da disciplina e ela se sente frustrada em saber que após isso o acadêmico Thiago Máximo atuou
como monitor em uma disciplina em que não realizou prova. A professora Mauren sugere que no parecer
seja colocado favorável ao Ad Referendum da renovação das disciplinas que os monitores já es�veram
a�vos, ou que o parecer seja aprovado com ressalvas. A professora Viviane explicou que o termo
ressalvas pode causar problemas nas tramitações do processo. Sugeriu que as ressalvas sejam
especificadas na ata da reunião. O professor Ezequiel resumiu toda a situação exposta e sugere o
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compromisso de todos em buscar alinhamento com a PROGRAD e a vontade de retornar uma bolsa de
monitoria para a disciplina de Circuitos Elétricos I. Em votação: Aprovado com 5 votos favoráveis, 2
votos contrários e 1 abstenção. 2. Deliberar sobre a realização de Projeto de Extensão: "Os desafios da
Operação do Sistema Interligado Nacional face à Inserção de Renováveis Intermitentes",  proposto pela
Profª. Viviane Barrozo da Silva. Processo SEI nº 23118.003697/2022-72. Relator: Profº. Me. Paulo de
Tarso Carvalho de Oliveira. Devido a ausência do professor Paulo de Tarso, o professor Jorge foi solicitado
a realizar a leitura do parecer. Em discussão: nada a ser discu�do. Em votação: aprovado por
unanimidade. 3. Deliberar sobre o Pedido de Progressão Funcional do Profº. Vanildo Rodrigues Neves
Junior, cujos documentos estão anexados ao processo SEI nº 23118.004372/2022-15. Relatora: Profª.
Dra. Priscila de Lima Vianna. A professora Priscila realizou a leitura do parecer. Em discussão: A
professora Viviane elogiou o parecer da professora Priscila dizendo estar bem estruturado e rico em
detalhes. Reforça que todos os relatos dessa natureza devem seguir o mesmo modelo, pois na CPPD há
muitos problemas relacionados às progressões funcionais.  Em votação: aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 19h30min a reunião foi encerrada e, para constar, eu, a
técnica Larissa Samara Paula de França, 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
22/04/2022, às 20:41, 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 JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA, Docente, em
22/04/2022, às 20:41, 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 LARISSA SAMARA PAULA DE FRANCA, Técnico em
Eletrotécnica, em 22/04/2022, às 20:41, 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 PRISCILA DE LIMA VIANNA, Docente, em 22/04/2022, às
20:41, 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Docente, em
22/04/2022, às 20:41, 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 Erasmo Gigli de Souza, Usuário Externo, em 22/04/2022,
às 20:42, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 22/04/2022, às
20:42, 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 DANIELA DE ARAUJO SAMPAIO, Docente, em
22/04/2022, às 20:50, 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 0945757 e
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Referência: Processo nº 999119628.000053/2019-86 SEI nº 0945757


