
ATA DA REUNIÃO DO NDE REALIZADA DIA 13/12/2019 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os 
membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica (DAEE), 
na Sala 202 bloco 1H do campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia, localizado 
no km 9,5 da BR-364, sentido Rio Branco. A reunião que contou com a presença da Professora Viviane Barrozo 
da Silva., Professor José Ezequiel Ramos e Professora Mauren Pomalis Coelho da Silva, foi realizada com base 
na seguinte pauta: 1) Definição de nova Coordenação para o NDE; 2) Apresentação da Professora Mauren; 3) 
Definição de Calendário de Reunião do NDE para 2020; 4) Proposta de Planejamento de eventos acadêmicas 
do DAEE para o ano de 2020. Iniciando a reunião a Professora Viviane e o Professor Ezequiel fizeram uma 
retrospectiva das atividades desenvolvidas pelo NDE até a presente data. Em seguida passou-se para a 
abordagem do primeiro ponto de pauta, sendo acordada a continuação da Professora Viviane Barrozo da Silva 
como coordenadora e o Professor José Ezequiel Ramos como vice-coordenador. No item 2, foi salientado que 
a Professora Mauren, de acordo com o que foi proposto na última reunião do DAEE, ela aceitou fazer parte do 
NDE, em substituição ao Professor Paulo de Tarso, que se encontra de licença médica. Com a palavra, a 
Professora Mauren expressou seu desejo e motivação para contribuir na realização dos trabalhos do NDE. 
Sobre o item 4 da pauta da reunião, foi acordada a realização das reuniões ordinárias do NDE toda penúltima 
sexta-feira do mês, no período da tarde. Adicionalmente, também foi acordada a realização de reuniões 
extraordinárias nas primeiras e segundas sextas-feiras de cada mês. Sobre o ponto de pauta 5, foi proposta a 
realização de três atividades acadêmicas durante o ano de 2020. A primeira atividade diz respeito à realização 
de uma AMOSTRA DE TRABALHOS, sob a forma de pôster (banner) tendo como referência as disciplinas 
ministradas no primeiro semestre de 2020. A ideia é que todos os professores incentivem os alunos a 
apresentarem algum tema da disciplina, solução de problemas, apresentação de resultados de experiências 
em laboratórios, entre outros. Tal evento deverá, também, ser aberto à comunidade, notadamente, 
estudantes da rede pública e privada de ensino, estudantes de engenharia e a população em geral. Também 
foi discutido o processo de avaliação, de tal forma que a Professora Mauren sugeriu que os trabalhos, além 
de serem avaliados por professores e por convidados externos profissionais da área, fossem também avaliados 
por estudantes e membros da comunidade que visitarem o evento, para os mesmos sentirem que estão 
incluídos de fato no evento. Pesos diferenciados deverão ser atribuídos às notas dos diferentes avaliadores. 
Enfim, essa amostra deverá ser considerada como uma das avaliações de cada disciplina e sua realização foi 
imaginada para a primeira quinzena de junho, antes da realização das provas de final de semestre. Para o 
segundo semestre foi discutida duas propostas: a) Realização de Cursos de Extensão. A ideia é que os 
professores, no inicio do segundo semestre, possam oferecer cursos de extensão e que as datas de realização 
desses cursos não sejam coincidentes; b) Participação na Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica com 
atuação na oferta de: cursos rápidos, oficinas, palestras e visitas técnicas. Com a palavra, o Prof. Ezequiel 
sugeriu que as propostas de eventos discutidas nesta reunião fossem apresentadas em "power point" na 
próxima reunião do DAEE, o que foi aceito pelo grupo e a Professora Mauren assumiu o compromisso de 
preparar o material para apresentação. Não tendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 
12h05min e eu Prof. José Ezequiel Ramos, nomeado secretário ad-hoc, lavrei a presente ata que vai 
assinada pelos participantes da reunião. 

Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva 

Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva 

Prof. Dr. José Ezequiel Ramos 



ATA DA REUNIÃO DO NDE REALIZADA DIA 23/08/2019 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, As nove horas e trinta minutos, 

reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do Departamento Acadêmico de 

Engenharia Elétrica, na Sala 202 bloco 1H do campus José Ribeiro Filho da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, localizado no km 9,5 da BR-364, sentido Rio Branco. A 

reunião que contou com a presença da Professora Viviane Barrozo da Silva., Professor José 

Ezequiel Ramos e Professor Ciro José Egoavil Montero, teve por objetivo dar continuidade 

preparação de estrutura curricular do curso de Engenharia Elétrica. Nesse sentido, tomando-se 

como referência a proposta construída nas reuniões anteriores, foram tomadas as seguintes 

decisões: 1) Tornar a disciplina Cálculo Mecânico, prevista para o sétimo período como 

obrigatória, como disciplina optativa, a ser oferecida no 92 semestre do curso; 2) Exclusão da A 

disciplina Geração Distribuída, considerando-se que a mesma deverá ser contemplada no 

escopo da disciplina Geração de Energia Elétrica; 3) A disciplina Redes Elétricas Inteligentes 

deixa de ser obrigatória e passa a ser oferecida como disciplina optativa; 4) A disciplina Análise 

de Sistemas Elétricos de Potência deverá ser desdobrada em Análise de Sistemas Elétricos de 

Potência I (ASP I) e Análise de Sistemas Elétricos de Potência ll (ASP II), ambas com carga 

horária de 120 (cento e vinte) horas, sendo 80 (oitenta) horas de aulas teóricas e 40 (quarenta) 

horas de laboratório. 5) A disciplina obrigatória: Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, 

passa a ser contemplada com uma carga hot-61'1a total de 120 (cento e vinte) horas sendo 80 

(oitenta) horas de aulas teóricas e 40 (quarenta) horas de laboratório. Adicionalmente, 

também foi analisada a conveniência de passar essa disciplina do 102 (décimo) período para o 

92 (nono) período; 6) Incluir a disciplina obrigatória: Materiais Elétricos, entendendo ser 

imprescindível na preparação do aluno para as disciplinas seguintes, notadamente as 

disciplinas de Eletrônica I e II, Máquinas Elétricas I e II. Dessa forma, essa disciplina foi 

considerada para o 32 semestre do curso; 7) Voltar a considerar a disciplina Circuitos 

Polifásicos, em cujo escopo deve-se prever o estudo de sistemas trifásicos simétricos 

com cargas equilibradas e cargas desequilibradas, medição de potência de circuitos de 

corrente alternada, componentes simétricas e cálculo de curtos-circuitos simétricos e 

assimétricos. Neste sentido, a disciplina deve anteceder a disciplina de Instalações 

Elétricas, levando em contar a necessidade de o aluno desenvolver cálculos de faltas 

nas instalações elétricas visando definir os equipamentos de proteção das instalações. 

8) Considerar a oferta de, no mínimo, uma disciplina optativa no 82 (oitavo) período, 

duas disciplinas optativas no 92 (nono) período e três disciplinas optativas no 102

(décimo) período. Por fim, foi avaliado a necessidade de manter as reuniões do NDE 

todas as sextas-feiras, visando a conclusão da proposta de reformulação da estrutura 

curricular e consequente Projeto Politico-Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica. 

Não tendo mais nada a tratar, eu Prof. José Ezequiel Ramos, nomeado secretário ad-

hoc, lavrei a presente ata que vai as )nada por mim e pelos demais participantes da 
reunião. 

Prof. Dr. Ciro Egoavil.... 

Profa. Me. Viviane Barrozo d 

Prof. Dr. José Ezequiel Ramos 



ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) REALIZADA DIA 27/09/2019 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, As nove horas e quarenta 

minutos, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do Departamento 

Acadêmico de Engenharia Elétrica, na Sala 202 bloco 1H do campus José Ribeiro Filho da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, localizado no km 9,5 da BR-364, sentido Rio 
Branco. A reunião que contou com a presença da Professora Viviane Barrozo da Silva e 

Professor José Ezequiel Ramos. Nesta reunião o Prof. Ezequiel apresentou as ementas das 

disciplinas: a) Geração de Energia Elétrica; b) Distribuição de Energia Elétrica. Em seguida, 
passou-se a discutir sobre a disciplina "Qualidade da Energia Elétrica", no sentido de direcionar 

sua ementa para os conceitos que indicam a qualidade do produto. Assim, considerando a 

inserção crescente de cargas baseadas em controles eletrônicos, que introduzem distorções, 
flutuações de tensão, variações de tensão de curta duração, desequilíbrio de sistemas 
trifásicos e transitórios rápidos, concluiu-se sobre a necessidade de considerar obrigatória a 
disciplina "Qualidade de Energia Elétrica" com carga horária de 60 (sessenta) horas. No que diz 
respeito às disciplinas: 1) Regulação do Mercado de Energia Elétrica e Planejamento; 2) 
Planejamento, Operação e Controle de Sistemas Elétricos, boa parte de seus conteúdos já 
deverão ser contemplados nas disciplinas de Distribuição Energia Elétrica, Geração de Energia 
Elétrica e Análise de Sistemas Elétricos de Potência. Desse modo, as abordagens mais 
especificas deverão ser consideradas na ementa dessas disciplinas a serem contempladas no 
conjunto das disciplinas optativas. Portanto, as disciplinas acima mencionadas nos itens 1 e 2, 
deverão ser ministradas como disciplinas optativas. Nesta reunião também foi analisada se a 
disciplina "Energias Renováveis" deveria ser considerada obrigatória ou optativa. 
Considerando que a ementa da disciplina Geração de Energia Elétrica já contempla um 
conjunto de fontes renováveis, decidiu-se por eleger como optativa a disciplina de Energias 
Renováveis. Não tendo mais nada a tratar, eu Prof. José Ezequiel Ramos, nomeado secretário 
ad-hoc, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes da 
reunião. 

Profa. ..11 e Barr zo ilva 

Pro sé Ezequiel Ramos 



ATA DA REUNIÃO DO NDE REALIZADA DIA 30/08/2019 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, 
reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do Departamento Acadêmico de 
Engenharia Elétrica, na Sala 202 bloco 1H do campus José Ribeiro Filho da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia, localizado no km 9,5 da BR-364, sentido Rio Branco. A 
reunião que contou com a presença da Professora Viviane Barrozo da Silva, Professor José 
Ezequiel Ramos e Professor Ciro José Egoavil Montero. Nesta reunião fez-se uma avaliação 
sobre o conteúdo da disciplina Instalações Elétricas Residenciais e Prediais. Para dimensionar 
os dispositivos de proteção contra sobrecorrente faz-se necessário o prévio conhecimento 
sobre o cálculo das correntes de curto-circuito. Incluir esse tópico na ementa da disciplina 
desvia da sua finalidade principal voltada 6 capacitação do aluno para o desenvolvimento de 
projeto de instalações elétricas. Considerando que a disciplina "Circuitos Polifásicos", 
contempla os tópicos pertinentes ao cálculo de faltas em sistemas elétricos, julgou-se em 
conveniente deslocá-la para o semestre que antecede a disciplina Instalações Elétricas. Nesse 
sentido, a disciplina Circuitos Polifásicos foi alocada para o quarto semestre, com uma carga 
horária de 60 horas. Em seguida, também foi feita a reflexão sobre a necessidade de inclusão 
da disciplina Materials Elétricos no terceiro semestre, com carga horária de 60 horas. Essa 
necessidade está vinculada especialmente á necessidade de preparar os aluno no 
conhecimento de materiais condutores, isolantes e semicondutores, considerando, que logo 
nos semestres seguintes, esse conhecimento já é indispensável. Não tendo mais nada a 

tratar, eu Prof. José Ezequiel Ramos, nomeado secretário ad-hoc, lavrei a presente ata 
que vai assinada po im e pelos demais participantes da reunião. 

Montero 

Prof. 
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Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva 

e Ezequiel Ramos 


