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Aos nove 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 do chefe de departamento
Carlos Alberto Tenório de Carvalho Junior. A reunião iniciou com a presidenta Viviane Barrozo da Silva
dando as boas vindas e contextualizando a situação da proposta do novo PPC. Dada a palavra para a profª
Mauren, essa seguiu apresentando os ajustes recomendados pela mesma em concordância com prof.
Ciro conforme estudo feito, por ambos na semana anterior, do fluxograma das disciplinas e ementário do
curso. A profª Mauren relembrou que proposta da inclusão da disciplina INTRODUÇÃO À ENGENHARIA
ELÉTRICA com 40h no primeiro semestre já havia sido aceita na ul�ma reunião, seguiu com a sugestão de
manter PROGRAMAÇÃO E LÓGICA COMPUTACIONAL no primeiro, por conta do segundo semestre possuir
maior concentração de Carga Horária. Outras sugestões para o primeiro semestre são as diminuições das
C.H. das disciplinas de METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO de 60h para 40h e de GEOMETRIA
ANALÍTICA E VETORES de 80h para 60h. Ainda para o primeiro semestre o prof. Carlos Tenório contribuiu
com a sugetsão de modificar o nome da disciplina EXPRESSÃO GRÁFICA para DESENHO TÉCNICO. Para o
segundo semestre a sugestão principal dos professores Mauren e Ciro seria a inclusão de uma nova
disciplina, ELETRICIDADE E MAGNETISMO, de 80h, para servir de base para todo o "bloco" de circuitos
elétricos que vem à frente, com essa medida, as disciplinas a par�r de ANÁLISE DE CIRCUITOS CC são
deslocadas 1 (um) semestre para frente, assim, ANÁLISE DE CIRCUITOS CC fica no terceiro semestre,
ANÁLISE DE CIRCUITOS CA fica no quarto semestre, CIRCUITOS POLIFÁSICOS fica no quinto semestre,
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E PREDIAIS fica no sexto semestre e INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS fica no sé�mo semestre. Ainda exis�ndo a opta�va nº 3 ATERRAMENTO DE SISTEMAS
ELÉTRICOS nesse mesmo semestre, o sé�mo, onde ela estava. O terceiro semestre apenas tem a
modificação da disciplina ANÁLISE DE CIRCUITOS CC, que entra no semestre, pela ANÁLISE DE CIRCUITOS
CA, que vai para o próximo. No quarto semestre a disciplina de Física III foi ex�nta, pois entendeu-se que
ela é base para Análise de circuitos, portanto ela está "renomeada" e foi inserida como Eletricidade e
Magne�smo, no segundo semestres, pelo fato de que seria muito estranho haver duas FÍSICAS (I e III) no
mesmo semestre. Assim, a disciplina de ELETROMAGNETISMO I foi adiantada para o quarto semestre,
colocada no lugar de Física III, e ELETROMAGNETISMO II adiantada da mesma forma para o quinto
semestre, no lugar de Eletromagne�smo I. A profª. Mauren colocou em discussão a nomeação da
disciplina MÁQUINAS ELÉTRICAS I, e sugeriu modificá-la para CONVERSÃO DE ENERGIA, e, ainda, que
MÁQUINAS ELÉTRICAS II fosse renomeada para MÁQUINAS ELÉTRICAS. Após considerações a respeito da
ementa por parte da profª Viviane, e considerações sobre ter explícito o nome Conversão de Energia na
grade curricular, houve o consenso do nome CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA no lugar
de Máquinas elétricas I e MÁQUINAS ELÉTRICAS no lugar de Máquinas Elétricas II. A disciplina CIÊNCIAS
DO AMBIENTE saiu do quarto semestre e foi realocada no sexto semestre, tendo sua C.H. diminuída de
60h para 40h. Com a palavra o prof. Tenório colocou em discussão a disciplina DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA, considerando que a mesma deveria estar como obrigatória e não opta�va, o que foi acatado
pelo grupo após considerações do prof. Ezequiel, que considera ser prudente a mesma ser
obrigatória, lembrando que é importante ter como pré-requisito a disciplina Transmissão de Energia
Elétrica. Com a palavra, o prof. Ciro apresentou o estudo compara�vo das disciplinas e C.H. apresentadas
no curso de Engenharia Elétrica nas universidades UFSM, UFPR, UFRGS, UFU e UFMT. Comparando as



ementas e C.H. percebeu que os tópicos apresentados nas ementas são menores do que os da UNIR,
sugeriu, assim, que fossem todos revisados pelos professores da área. Já nas cargas das disciplinas
observou-se discrepância nas disciplinas básicas, sendo a C.H. da UNIR elevada, enquanto que nas
profissionalizantes, muitas vezes as C.H. são similares. Por fim, o prof. Ezequiel salientou que ainda é
necessária a diminuição da C.H. total do curso, ou jus�fica�va plausível para manter a C.H. atual, que é
coerente com o curso de Engenharia Elétrica. Tendo sido apresentadas todas as jus�fica�vas para as
modificações propostas, e, com todos de acordo com o sugerido na reunião, a mesma foi finalizada. O
fluxograma atualizado, na versão 13, foi enviado com as modificações pela professora Mauren. 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.
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