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Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas, de forma remota u�lizando o
ambiente da RNP (h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/viviane-barrozo-da-silva), realizou-se a
reunião da comissão do Núcleo Docente Estruturante (NDE)  do curso de Engenharia Elétrica da UNIR. A
pauta foi sobre a discussão da proposta do novo PPC do curso. A profa. Viviane iniciou a reunião
contextualizando o trabalho que vem sendo elaborado e explicando que a proposta encontra-se na sua
sexta versão. Seguiu apresentando e explicando os documentos previamente enviados via e-mail, as
ementas e o fluxograma elaborado para visualização dos semestres do curso. O prof. Ezequiel falou da
carga horária, que segundo a Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007, pode chegar até ao limite
mínimo entre 3.600h  e 4.000 horas. Visando norma�zar as cargas horárias dos cursos da UNIR,  a
Resolução CONSEA Nº 95, de 18 de julho de 2019, no seu Art. 7º, Parágrafo Único estabelece que os
currículos dos cursos regulamentados em lei não podem exceder a carga horária legal mínima em mais de
10% (dez por cento), sendo assim,  máximo da carga horária do curso de Engenharia Elétrica é de 4.400h.
E, assim, explicou que a proposta atual está em 4.320h. Dada a palavra ao professor Ciro para sugestões,
o mesmo atentou aos pré-requisitos es�pulados no decorrer do curso, e também à carga horária prá�ca
de algumas disciplinas; os apontamentos foram os seguintes: 
Disciplina Eletrônica I : Deve ter a carga horária de 120h distribuída da seguinte forma 80T e 40P e os
seguintes pré-requisitos Análise de Circuitos CA e Materiais Elétricos e Magné�cos. Disciplina Eletrônica II
: Deve ter a carga horária de 120h distribuída da seguinte forma 80T e 40P e o pré-requisito de Eletrônica
I. Disciplina Sistemas Microprocessados: Deve ter a carga horária de 120h distribuída da seguinte forma
80T e 40P e o pré-requisito de Sistemas Digitais, portanto,  esta úl�ma disciplina não pode ficar paralela
com Sistemas Digitais, enfa�zou. Ainda com a palavra, o Prof. Ciro sugere que a disciplina Sistemas
Digitais: Deve ter a carga horária de 120h distribuída da seguinte forma 80T e 40P e o pré-requisito
Eletrônica II. Outra sugestão foi de troca de posição de Eletrônica de Potência, que pode ir para o 7º
semestre e Sistemas Microprocessados para o 8º. Dada a palavra à Profa. Mauren, a mesma atentou à
ênfase que pode ser dada ao curso, visando a região, ambiente e empresas atuantes; com efeito,  fica
pré-estabelecido seguir o que já vem sendo feito no PPC atual, com foco em SEP e eletrônica, visando a
atuação dos futuros engenheiros nas usinas hidrelétricas da região e a possibilidade de uso de energias
alterna�vas, como solar, por exemplo. Ainda com a palavra, a Profa. Mauren fez sugestões de trocar a
disciplina Qualidade de Energia Elétrica (QEE), que esta como opta�va do 9º, pela disciplina
Equipamentos Elétricos, que está como obrigatória do 8°período, argumentando que QEE é essencial no
curso de Engenharia Elétrica e que os equipamentos elétricos da ementa da disciplina de Equipamentos
Elétricos são vistas em contexto em várias disciplinas do curso, podendo assim, ser opta�va. Todos
concordaram na troca das disciplinas, ficando Qualidade de Energia Elétrica no 8º sendo obrigatória e
Equipamentos Elétricos como opta�va, sendo alocada no 9º semestre. A profa. Mauren também
comentou a respeito de outras duas disciplinas: Engenharia de Segurança do Trabalho, e foi esclarecido
pela profa. Viviane que deverá ser oferecida devido à legislação. E Empreendedorismo e Inovação, que
está como disciplina obrigatória; a Profa. Mauren sugeriu que fosse incluída nesta disciplina também o
ementário de Organização Industrial, disciplina que foi ex�nta do currículo do curso, argumentando que
os alunos deveriam conhecer de estruturas organizacionais e de mercado, e que nem todos vão ser
empreendedores no futuro. 
Assim, o Prof. Ezequiel sugeriu que fosse dado um novo nome à disciplina no qual ficasse clara a relação
com Administração na Engenharia. Nesse sen�do, a Profa. Mauren assumiu a incumbência de sugerir um
nome para essa nova disciplina. A Profa. Viviane comentou que as referências bibliográficas de cada
ementário deve ser conferida, que essa atualização é essencial para que possa haver pedidos junto à
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biblioteca, que a edição dos livros não deve ser uma preocupação, pois a biblioteca sempre solicita a
úl�ma edição. A reunião terminou às 11h30min, sendo agendada uma próxima reunião para dia 12 de
maio, às 09h00. E nada mais havendo a tratar, a profa. Viviane Barrozo da Silva deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Mauren Pomalis Coelho da Silva, nomeada secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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