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Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, de forma remota u�lizando o ambiente do
SKYPE (link: h�ps://join.skype.com/umNkW5u9YQYc), realizou-se a reunião da comissão para elaboração
de proposta do novo PPC do curso de Engenharia Elétrica, com quórum qualificado, sob a presidência do
Professor Dr. José Ezequiel Ramos, comparecimento dos professores Ciro José Egoavil, Mauren Pomalis
Coelho da Silva e a convite da comissão o professor Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior. O
professor Ezequiel iniciou dando as boas vindas aos colegas e apresentando a pauta da reunião. Com a
palavra, o professor Ciro ques�onou a C.H. máxima do curso. O professor Ezequiel comentou a respeito
do despacho 0436032 da servidora Querla, que logo trará uma resposta final a respeito. Mas o mesmo
acredita que deve-se seguir a C.H. máxima de 3600 com os 10%, uma vez que não haverá arcabouço
dentro da esfera do referido setor da UNIR para aumentar, sendo que o professor refle�u e acredita que
apenas o conselho conseguirá modificar o que já está es�pulado. Com a palavra o professor Tenório
relembrou que é membro do conselho CONSEA, e que pode sugerir um aumento, assim, ques�ona se
15% ou 20% atenderá o pleito. O professor Ezequiel fez um rápido calculo, e sugeriu então 20%,
pensando em todos os cursos da universidade, inclusive outros cursos de engenharia, seria uma boa
porcentagem. Assim, o professor Ezequiel enviará ao professor Tenório uma solicitação para que o
mesmo, como conselheiro, faça um requerimento para o conselho, com argumento de que para cumprir
o mínimo de disciplinas obrigatórias em engenharias é necessário aumentar a C.H. total do curso,
inserindo assim 20% pelos menos para as engenharias. Em discussão a respeito do TCC e estágio
supervisionado, verificou-se que ainda há interpretações contraditórias a respeito se as mesmas entram
no somatório da C.H. total do curso como disciplinas ou como a�vidades. A professora Mauren sugeriu
responder ao úl�mo despacho da servidora Querla no SEI com essa pergunta, tendo uma resposta direta
e um respaldo para seguir a proposta com a C.H. total, agora conhecida sem dúvidas. O professor Tenório
comenta que está enviando essa questão à Verônica Cordovil da PROGRAD. Em resposta via whatsapp ao
professor Tenório, ela entende que TCC e estágio estão dentro das 3600h + 10%. Indo para o fluxograma
(versão 13) no intuito de diminuir cargas horárias das disciplinas e ajustar o mapa das disiciplinas foi
aberto para sugestões. O professor Ciro sugeriu PROGRAMAÇÃO E LÓGICA COMPUTACIONAL para o
segundo semestre argumentando a organização necessaria para receber 50 alunos no laboratório, sendo
que muitos são inexperientes para essa disciplina. Foi aceito por todos. O professor Ezequiel sugeriu que
a disciplina TEORIA DA COMUNICAÇÃO OU SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS se tornasse opta�va.
Sem experiência nas disciplinas, o grupo optou por se abster da modificação, ficando, assim, o
professor Ezequiel responsável por ques�onar o professor Riccio�. Também SINAIS E SISTEMAS se torna
opta�va, a professora Mauren ques�onou se esta disciplina existe no currículo atual, o professor Ezequiel
informou que não. Foi aceito por todos. O professor Ezequiel sugeriu que a C.H. da disciplina GERAÇÃO
DE ENERGIA fosse reduzida de 80+40=120h para 60+20=80h. Foi aceito por todos. Ainda sugeriu
ELETRÔNICA I, ELETRÔNICA II, MICROPROCESSADOS E SISTEMAS DIGITAIS fossem modificadas de
60+30=90h para 60+20+80h. Todos aceitam. O professor Ezequiel sugeriu que CONTROLE I e CONTROLE
II, fossem modificadas para o nome SISTEMAS DE CONTROLE I e SISTEMAS DE CONTROLE II, e que a
primeira recebesse parte da ementa da segunda e aumentasse a C.H. e que a segunda se tornasse
opta�va. A professora Mauren propôs que a primeira contenha aula prá�ca portanto de 60h para
60+20=80h e concorda que a segunda seja opta�va. Aceito por todos. O professor Ezequiel sugeriu que
as disciplinas de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E PREDIAIS e INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS fossem fundidas, assim o nome da disciplina fica INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e aumenta a C.H.
de 60+20=80h para 60+40h=100h, tornando INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS opta�va (60h) e
criando outra INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E PREDIAIS opta�va (60h). Sem mais tempo para



seguir a reunião, foi enviado pela professora Mauren o arquivo FLUXOGRAMA (versão 14) para os e-mails
da comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-presidente Prof. Dr. José Ezequiel Ramos deu por
encerrada a reunião, da qual para constar, eu, Mauren Pomalis, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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