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Aos vinte e sete dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quarenta e três
minutos, de forma remota u�lizando o ambiente Google Meet (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 1234349. Nesta reunião, foram tratadas as seguintes pautas:  PAUTA 1 - Informes: O
professor Ezequiel informa que existe o processo SEI 23118.014943/2022-11 cujo O�cio 1151605 trata do
convênio da SEMPOG com a UNIR para pesquisa, a�vidades de extensão e realização de eventos; os
interessados que acessem o O�cio citado; O professor Ezequiel ainda informa que este ano haverá
avaliação do ENADE do curso de Engenharia Elétrica na data inicial vinte e sete de junho de dois mil e
vinte e três e data final trinta e um de agosto de dois mil e vinte e três, como consta no Processo SEI
23118.000966/2023-20. O professor Ezequiel con�nua informando que dia trinta e um de janeiro voltam
as aulas e haverá um ACOLHIMENTO com os alunos, assim ele pede ajuda dos professores para tal e
também a par�cipação do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica (CAEE). O professor Ezequiel
con�nua informando que sexta-feira, três de fevereiro de dois mil e vinte e três, provavelmente à tarde,
haverá uma reunião de planejamento com os professores; A professora Daniela informa que, a par�r do
semestre le�vo 2022/2, os alunos matriculados nas disciplinas Estágio Supervisionado I (dezoito discentes
para 2022/2) e Estágio Supervisionado II (sete discentes para 2022/2) serão orientados pela Coordenação
de Estágios do curso de Engenharia Elétrica a convidarem um professor lotado no DAEE para ser
Orientador. As atribuições do Orientador de Estágio estão apresentadas na Resolução nº 454/CONSEA, de
vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis. Os professores orientadores receberão "Declaração de
Orientação" emi�da pela Coordenação de Estágio, podendo a mesma ser usada para AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DOCENTE COM VISTAS A PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAIS. O professor Ciro
informa que os laboratórios do curso já estão ins�tucionalizados, conforme Processo SEI
23118.002985/2022-18; O professor Ciro informa ainda que o laboratório localizado na sala 401 está com
vazamento no forro por conta de problemas no telhado, conforme Processo SEI 23118.001219/2023-17.
O professor Ciro pede que a PAUTA 2 seja RETIRADA para haver um maior debate para o perfil desejado
de professor para o curso, e que essa pauta volte em um Reunião Extraordinária convocada para esse fim
em data posterior. A re�rada da Pauta foi acatada pelo CONDEP. A professora Daniela pede que a PAUTA
3 seja RETIRADA por conta que a Ordem de Serviço Nº 5/2023/DAEE-PVH/NT/UNIR  perdeu o objeto. O
processo em questão trata da solicitação de quebra de pré-requisito da disciplina Estágio Supervisionado
I para Estágio Supervisionado II, pelo discente ERASMO GIGLI DE SOUZA. No entanto, o discente informou
a esta parecerista que o estágio que seria realizado por ele na empresa AMERICANAS S/A (cujo Termo de
Compromisso de Estágio seria um dos documentos levados em consideração para esta análise) não será
mais efe�vado. A re�rada da Pauta foi acatada pelo CONDEP.  PAUTA 4 – Análise e deliberação do
Parecer do professor Cláudio Silva de Melo, SIAPE n.º 1818842, a respeito da solicitação de quebra de
pré-requisito, Processos SEI 23118.000938/2023-11 e 23118.000939/2023-57: Após leitura dos
Pareceres 10 (1230713) e 11 (1230924), cujas leituras foram feitas pelo professor Ciro, os pareceres
foram postos para deliberação e votação. Os pareceres foram APROVADOS por unanimidade; PAUTA 5
- Análise e deliberação do Parecer do professor Vanildo Rodrigues Neves Júnior, SIAPE n.º 2284706, a
respeito da solicitação de quebra de pré-requisito, cujos documentos estão anexados ao processo SEI

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/CONDEP


nº 23118.000944/2023-60: Após leitura pelo professor Vanildo do Parecer 9 (1229966), foi posto o
parecer para deliberação e votação. O parecer foi APROVADO por unanimidade. PAUTA 6 - Análise e
deliberação do Parecer do professor Júlio César Ribeiro, SIAPE nº. 1839080 , a respeito da solicitação de
quebra de pré-requisito, SEI n.º 23118.000946/2023-59: Após leitura pelo professor Ciro do Parecer 8
(1228136 ), foi posto o parecer para deliberação e votação. O parecer foi APROVADO por unanimidade.
PAUTA 7 - Análise e deliberação do Parecer da professora Daniela de Araújo Sampaio, SIAPE n.º
2307185 , a respeito da solicitação de quebra de pré-requisito, SEI n.º 23118.000947/2023-01: Após
leitura pela professora Daniela do Parecer 12 (1233298), foi posto o parecer para deliberação e votação.
O parecer foi APROVADO por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual, eu, João Pedro Bernardo de Oliveira, secretário ad-hoc, lavrei a presente Ata, que vai
por todos assinada eletronicamente após leitura e aprovação.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA, Técnico de
Laboratório, em 27/01/2023, às 18:27, 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
27/01/2023, às 18:27, 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
27/01/2023, às 18:28, 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 VANILDO RODRIGUES NEVES JUNIOR, Docente, em
27/01/2023, às 18:28, 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 27/01/2023,
às 18:28, 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 29/01/2023, às
15:10, 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 1234363 e
o código CRC 5FA11CCE.

Referência: Processo nº 999119628.000053/2019-86 SEI nº 1234363
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