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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte às nove horas, de forma remota u�lizando o
ambiente virtual RNP (h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/viviane-barrozo-da-silva), realizou-se a
reunião do Núcleo Docente Estruturante do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica para
elaboração do novo PPC com quórum qualificado, sob a presidência da professora Viviane Barrozo da
Silva com a presença dos membros do NDE composta pelos professores José Ezequiel Ramos, Ciro José
Egoavil Montero e Mauren Pomalis Coelho da Silva e com a par�cipação da servidora técnica em
Assuntos Educacionais da Coordenadoria de Projetos Polí�cos Pedagógicos - CPPP, senhora Querla Mota
dos Santos, com intuito de auxiliar em esclarecimentos das dúvidas dos membros do NDE. O primeiro
ponto discu�do foi a respeito das disciplinas ESTÁGIO SUPERVISIONADOS e TCC, ambas são componentes
curriculares obrigatórios para a conclusão do curso. Foi esclarecido pela servidora que a C.H. mínima para
estágio é de 160 h e este pode ser dividido em duas disciplinas ou não, ficando a critério da comissão
propor o formato, e que pode seguir sendo uma disciplina da grade curricular com professor responsável
pela disciplina e consolidação da mesma, sendo possível também que o aluno estagiário tenha um
professor orientador, ou seja, outro professor do departamento que tenha maior conhecimentos na área
de estágio, se aluno e professor assim quiserem. Não há impedimento, nem obrigação, mas a servidora
Querla pontuou que está se consolidando a situação de que todos os professores do departamento
par�cipem da disciplina de estágio supervisionado. Quanto à disciplina de TCC, o mesmo procedimento é
sugerido: um professor da disciplina e para cada aluno um professor orientador que condiz com a área
tema escolhida pelo aluno, também pode ser dividida em 2 disciplinas. Uma novidade trazida pela
servidora Querla é de que a monografia pode ser subs�tuída por ar�go cien�fico em revista com Qualis
propício (a ser determinado). A professora Mauren ques�onou a respeito da carga horária mínima dos
cursos de Engenharias, que conforme a resolução CNE/CES Nº2 de 18 DE JULHO DE 2007 apresenta uma
faixa mínima entre 3600 h e 4000 h, e que conforme a resolução nº 95 pode haver 10% de acréscimo na
C.H. mínima, sendo assim, fica dúbio se o máximo definido é 3960 h ou 4400 h. A servidora Querla
esclareceu que o entendimento da Universidade é de que a carga horária mínima fica em 3600 h e a
máxima em 3960 h; dessa forma o professor Ezequiel argumentou acreditar que para cursos de
engenharia é muito di�cil cumprir esse formato, e ainda, se baseando em diversos cursos de engenharia
elétrica de outras universidades, apresenta cargas superiores, dessa forma, a servidora Querla irá fazer a
consulta com a Diretoria de Regulação Acadêmica - DRA a servidora Veronica Ribeiro da Silva
Cordovil para, assim, dirimir o ques�onamento feito pelo NDE. Em princípio, o curso deve ter carga
horária mínima de 3600 h, podendo inserir 10%. O professor Ciro ques�onou  a servidora se cada crédito
equivale a 20 h, e não havendo uma formalização a respeito disso na UNIR, Querla informou que é
seguido esse formato atualmente. Cada crédito: 20 h. Agradecendo a presença da servidora Querla, a
reunião seguiu com os 4 professores da comissão. A professora Mauren apresentou nova proposta de
disciplinas apenas do primeiro semestre devido ao tempo restante de reunião; na nova proposta entraria
novamente a disciplina INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA, porém podendo ser com 2 créditos.
Posto em discussão todos concordam; diminuiria GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL de 4 para 3
créditos, seguindo o padrão verificado pelo Professor Ciro em cursos de engenharia elétrica de diversas
universidades federas nacionais, posto em discussão, a professora Viviane acredita que se mantém a
carga de 80 h para GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES, pois é base de diversas disciplinas à frente, o
professor Ezequiel concorda; e por fim dividir a disciplina de PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL E LÓGICA
em 2 de 4 créditos uma no 1º semestre e a segunda no 2º, em discussão para ser apresentado na
próxima reunião marcada para terça-feira, dia 09 de junho às 9:00 h. Nada mais havendo a tratar, a



Senhora Presidente 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.

Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva (Presidenta)

Prof. Dr. José Ezequiel Ramos (Vice presidente)

Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero (Membro)

Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva (Membro)

Técnica Querla Mota dos Santos (Convidada)
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