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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2022, às 17h24min, 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 (0988560). Registra-se que  o professor Lucas Feksa está de licença médica e que o professor
Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva jus�ficou sua ausência anteriormente. Cumpre salientar que nesta
reunião os técnicos foram representados pelo servidor Izan Calderaro. O presidente iniciou os trabalhos
saudando a todos, passando em seguida à leitura dos assuntos da reunião, conforme a seguinte
pauta: 1. Análise e deliberação do Parecer do Prof. Cláudio  Silva de Melo, SIAPE 1818842 sobre o pedido
de Progressão Funcional do Prof. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira, SIAPE 1551151, conforme
documentos anexados ao processo 23118.005682/2022-49; O professor Cláudio, como relator,
afirmou que em sua análise todos os documentos necessários para o pedido de progressão estão de
acordo com a legislação vigente e estão apresentados no processo somando 63,5 pontos. Desta forma o
relator deu parecer FAVORÁVEL à progressão horizontal de Adjunto Classe C do Nível 1 para o Nível 2. Em
votação: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 2. Análise e deliberação do Parecer do
Prof. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira, SIAPE 1551151, acerca do pedido de Progressão Funcional do
Prof. Fabricio Moraes de Almeida, SIAPE 1466944, cujos documentos estão
anexados ao processo 23118.000416/2022-20; O professor Jorge fez a leitura dos documentos
elaborados pelo Professor Paulo (parecerista). No documento de Análise o professor Jorge apontou que o
requerente a�ngiu 252,5 pontos. O professor Jorge seguiu com a leitura do Parecer elaborado pelo
professor Paulo, que foi FAVORÁVEL a solicitação Professor Fabricio Moraes de Almeida de PROFESSOR
ASSOCIADO (D)-2 PARA PROFESSOR ASSOCIADO (D)-3, NO INTERSTÍCIO DE 03/08/2020 A 03/08/2022. Em
discussão: Os conselheiros verificaram uma pequena divergência entre os pontos observados pelo relator
no GRUPO II (defesa/qualificação de mestrado) porém, o conselho observou que ainda que haja tal
divergência, a pontuação do requerente con�nua muito superior  (248,5 pontos) à necessária para a
progressão (40 pontos). Em votação: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 3. Análise e
deliberação do Parecer da Profa. Priscila de Lima Vianna, SIAPE 2284706, sobre a designação do Prof.
Jorge Luis Nepomuceno de Lima, SIAPE 1317067, para assumir a disciplina Introdução à Engenharia
Elétrica e ministrar as aulas da respec�va disciplina no modo remoto, conforme documentos anexados
ao processo 23118.002349/2022-88; A professora Priscila, como relatora, após análise do processo,
apresentou parecer FAVORÀVEL ao fato de que a disciplina "Introdução à Engenharia Elétrica" seja
ministrada pelo Prof. Jorge Luis Nepomuceno de Lima de maneira remota no semestre le�vo vigente
(2021.2). Em discussão: o Professor Cláudio ques�onou sobre a possibilidade de a disciplina con�nuar
remota visto a publicação da  Instrução Norma�va nº 36 SGP/SEDGG/ME, de 05 de maio de 2022 que
versa sobre o retorno das a�vidades presenciais a par�r do dia 06/06/2022. A professora Daniela
perguntou se as aulas serão síncronas ou assíncronas. O professor Jorge apontou que devido ao tempo a
disciplina deverá con�nuar de maneira remota com aulas síncronas e a�vidades assíncronas, com o
obje�vo de se fazer cumprir o cronograma previsto para a referida disciplina dentro do semestre le�vo
vigente. O professor Jorge apontou ainda o sí�o eletrônico "h�ps://www.unir.br/no�cia/exibir/9948" que
consta "as aulas de disciplinas que �veram sua oferta definida em conformidade com as supracitadas
Resoluções nº 390/CONSEA e nº 391/CONSEA poderão seguir no modo remoto/híbrido neste semestre
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le�vo 2021/2".  A professora Priscila ressaltou que seu parecer também foi baseado em informação
coletada com a PROGRAD (via e-mail, conforme o documento SEI: 0988270) de que o CONDEP terá
autonomia para a decisão a respeito do modo de oferta da disciplina. Em votação: o parecer da relatora
foi aprovado por unanimidade. 4. Análise e deliberação do Parecer do Prof. Inarê Roberto Rodrigues
Poeta e Silva, SIAPE 2148546, sobre a Ins�tucionalização dos Laboratórios Didá�cos do Curso de
Engenharia Elétrica, cujos documentos estão anexados ao Processo SEI nº: 23118.002985/2022-18; A
Professora Viviane fez a leitura do parecer elaborado pelo Professor Inarê, que apresentou
parecer FAVORÁVEL à Ins�tucionalização dos Laboratórios Didá�cos: Conversão de Energia; Sistemas
Microprocessados;  Geração Transmissão e Distribuição de Energia; Instalações Elétricas; Sistemas
Digitais; Eletrônica I, Eletricidade Básica; Circuitos I e II do PPC vigente do Curso de Engenharia Elétrica
desta UNIR. Em discussão: a professora Viviane afirmou que o parecer está muito bem elaborado. O
professor Ciro apontou a importância de ins�tucionalização dos laboratórios e afirmou que esta é uma
boa ação realizada pelo departamento. O professor Ezequiel ressaltou que atualmente o DAEE
apresenta 11 laboratórios e que destes, apenas 8 estão sendo contemplados neste processo de
ins�tucionalização (de acordo com o PPC vigente). Em votação: o parecer do relator foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 18h25min a reunião foi encerrada e, para constar, eu,
Daniela de Araujo Sampaio, 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
03/06/2022, às 20:06, 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 03/06/2022,
às 20:06, 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 JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA, Docente, em
03/06/2022, às 20:06, 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 PRISCILA DE LIMA VIANNA, Docente, em 03/06/2022, às
20:06, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 03/06/2022, às
20:06, 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 Erasmo Gigli de Souza, Usuário Externo, em 03/06/2022,
às 20:11, 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 DANIELA DE ARAUJO SAMPAIO, Docente, em
05/06/2022, 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 IZAN FABRICIO NEVES CALDERARO, Analista de
Tecnologia da Informação, em 06/06/2022, às 11:04, 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 13/06/2022, às
16:27, 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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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 0991967 e
o código CRC 5150125E.
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