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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 cinco dias de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h11min, de forma remota
u�lizando o ambiente Google Meet (h�p://meet.google.com/wpi-biwk-qyx), realizou-se a Reunião
Ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica da Fundação Universidade
Federal de Rondônia, com quórum qualificado, sob a presidência do professor José Ezequiel Ramos e com
o comparecimento dos conselheiros conforme lista de presença 1173843, com faltas jus�ficadas do
professor Lucas Feksa por mo�vos médicos, do professor Vanildo por afastamento para mestrado e
Professora Viviane por estar em reunião para tratar assuntos do seu doutorado. O professor Júlio
solicitou que houvesse a inversão da ordem dos pontos de pautas, sendo primeiramente apreciado o
ponto de pauta de sua relatoria. Em votação, a inversão dos pontos de pauta foi aprovada por
unanimidade. Foram tratadas as seguintes pautas: 1- Informes: 1.1 - O professor Júlio solicita que o NDE
estabeleça regras e critérios de distribuição de disciplinas ofertadas a par�r de 2023/1 com o obje�vo de
que, salvo exceções de afastamentos, os docentes tenham disciplinas sob sua responsabilidade fixadas,
contribuindo para o�mização dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão.  1.2 – O discente Erasmo
Gigli, membro da comissão organizadora da VI Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica (VI SAEE)
informou sobre os números de inscritos no evento concluindo que esta edição foi um sucesso, levando
em consideração que a adesão pelos discentes do curso e dos servidores poderia ser mais expressiva. A
professora Daniela e a técnica Larissa, concordaram com o discente e o professor Ezequiel concluiu
parabenizando a comissão organizadora e enfa�zou os aprendizados resultantes da referida Semana. 1.3
– A professora Daniela, (na frente da) Coordenadora de Estágio do Departamento Acadêmico de
Engenharia Elétrica, nomeada pela PORTARIA nº 26/2022/NT/UNIR, informa que a par�r do semestre
le�vo 2022/2 orientará os alunos matriculados nas disciplinas Estágio Supervisionado I e Estágio
Supervisionado II a convidarem os professores lotados no DAEE para atuarem como orientadores de
estágio. Cada aluno deverá ter um orientador e este deverá orientar o aluno na elaboração do Relatório
de Estágio além de cumprir as demandas constantes na Resolução nº  454/CONSEA. 1.4 – O professor
Ezequiel informou que a professora Viviane foi homenageada no Evento comemora�vo dos 40 anos da
Unir. Informou ainda sobre a par�cipação do DAEE na Mostra de Cursos realizada no escopo da
programação comemora�va dos 40 anos da UNIR; 2 - Análise e deliberação sobre o Parecer do Prof.
Júlio César Ribeiro,  SIAPE nº 1839080, acerca do Relatório Final do Curso de  Extensão:  Introdução ao
Scilab/Xcos para alunos de Engenharia, proposto no processo SEI nº 23118.009662/2021-66. O professor
Ezequiel fez a leitura do Parecer 76 (1171464) com parecer FAVORÁVEL à aprovação do RELATÓRIO FINAL
do Curso de Extensão “Introdução ao Scilab/Xcos para alunos de Engenharia”. Colocado em discussão e
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3 - Análise e deliberação acerca da solicitação do
discente Thiago Alfredo Nicolau, Matrícula 201721132, no sen�do de que sejam consideradas
equivalentes as disciplinas Fenômenos dos Transportes oferecidas pela UNIR e pela Faculdade São
Lucas. Os documentos estão anexados ao processo  SEI nº 23118.015383/2022-12 com  Emissão de
Parecer  pelo Prof. Cláudio Silva de Melo, SIAPE nº 1818842. O professor Cláudio fez a leitura do Parecer
78 (1172280) com conclusão de que a ementa da disciplina Fenômeno Transportes - São Luca (SEI
nº 1161493) não possui compa�bilização de conteúdo em, no mínimo, 75%, exigência do Art. 113 da
resolução 282/CONSUN, com a disciplina Fenômenos dos Transporte - DAE01203. Colocado em discussão
e votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 4 -  Análise e deliberação do parecer do Professor 
Ciro José Egoavil Montero, SIAPE nº 1726738, sobre o pedido de aproveitamento de disciplina feito
pelo discente Lucas Mateus do Nascimento, Matrícula 20212007440, cujos documentos estão no
processo SEI nº 23118.015609/2022-85. O professor Ciro fez a leitura do Parecer 79 (1173823)
concluindo que as disciplinas, Desenho Técnico e Cálculo Diferencial e Integral I, cursadas em outras IFES,
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podem ser aproveitadas pelo acadêmico Lucas Mateus do Nascimento no curso de Engenharia Elétrica da
Universidade Federal de Rondônia. Colocado em discussão e votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Os conselheiros sugerem que as demandas dos alunos ao DAEE sejam formalizadas através
de protocolo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 16 horas e 48
minutos, da qual, eu, Daniela de Araújo Sampaio, secretário(a) ad-hoc, lavrei a presente Ata, que vai por
todos assinada eletronicamente após leitura e aprovação.

Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 29/11/2022,
às 18:00, 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
29/11/2022, às 18:03, 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 FRANÇA, Técnico em
Eletrotécnica, em 29/11/2022, às 18:03, 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 JOSE EZEQUIEL RAMOS, Chefe de Departamento, em
29/11/2022, às 18:18, 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
29/11/2022, às 18:29, 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 Erasmo Gigli de Souza, Usuário Externo, em 30/11/2022,
às 17:41, 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 1173849 e
o código CRC 21ABE038.
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