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Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte às 9h, de forma remota utilizando o ambiente
virtual RNP (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/viviane-barrozo-da-silva), realizou-se a reunião da
comissão para elaboração do novo PPC de Engenharia Elétrica com quórum qualificado, sob a presidência
doA professora Viviane iniciou apresentando a pauta: 1) Leitura da Ata do dia 05/05 e 2) Reflexão sobre as
alterações na planilha das disciplinas. 
O prof. Ezequiel comentou sobre integralização dos cursos conforme legislação, tempos máximos e mínimos
que devem ser baseados na carga horária. Citou que o nosso curso está no grupo de cursos em que a carga
horária é entre 3600 e 4000 horas, a Resolução 95 permite 10% além da C.H., e o professor entende que
assim é possível o limite máximo de 4400h para o nosso curso de Engenharia Elétrica. 
Dessa forma o prodessor explica que o curso no formato apresentado na última planilha já está com o tempo
de acordo, não podendo adicionar horas às disciplinas que estão na planilha. Esclareceu que várias
disciplinas tiveram redução da carga. 
O professor Ciro argumenta que muitos alunos necessitam de maior carga horária para a prática de
laboratórios e que não conseguem completar as tarefas com menos carga horária. 
A professora Mauren sugere que se aumente na primeira disciplina em questão e se mantenha a redução na
segunda disciplina. Em discussão o prof. Ciro sugeriu que Eletronica I, Eletrônica II, Sistemas Digitais e
Sistemas Microprocessados, fossem aumentadas em 10h na CH da prática, todos de acordo, foi adicionado
na planilha pelo prof. Ezequiel e contabilizada na CH total do curso, assim fica 4360h. 
Seguindo a respeito das disciplinas a serem inseridas ou retiradas falou-se em Empreendedorismo e
Inovação, que havia sido questionada pela profª Mauren na reunião anterior, a comissão decidiu por reduzir a
CH para 40h e readicionar a disciplina de Organização Industrial (podendo ser denominada Administração
Industrial) no currículo com redução de CH de 80h para 40h. 
A profª Viviane atentou à disciplina de Eletromagnetismo I e II que devem ser apenas teóricas (80h), elas não
tem prática de 20h, o prof. Ezequiel solicita manter 60h teóricas e 20h práticas pelo fato de haverem
atividades de simulação, inclusive com softwares e programas, cabendo assim manter como prática pelo uso
de laboratório, mesmo que de computadores. Além disso, o professor argumenta que 
o curso de engenharia elétrica tem sua parcela teórica e sua parcela prática, e isto deve ficar claro e
apresentado nas disciplinas, inclusive nas que utilizam ferramentas ou programas de simulação. 
Neste ponto ainda, foi citado que muitos dos softwares e programas pagos já foram solicitados e que deve-se
manter esta prática pois é estritamente proibido o uso de programas priratas no ambiente universitário. 
Os professores Ciro e Mauren ficam encarregados de reler os documentos "Ementário para o Fluxo" e
"Fluxograma" para verificação do que está escrito e busca por qualquer inconsistência não verificada, como,
por exemplo, a bibliografia. 
Professor Ezequiel encaminhará por e-mail os arquivos mais atualizados. Também ficou estipulado reuniões
do NDE todas as terças-feiras de manhã e nada mais havendo a tratar, às 10:50, a profa. Viviane Barrozo da
Silva deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Mauren Pomalis Coelho da Silva, lavrei a
presente Ata, que, 
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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