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Aos trinta 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, Antonio Carlos Duarte Riccio� e Mauren Pomalis Coelho da Silva e com a par�cipação
dos professores Lucas Feksa Ramos. A reunião iniciou com a presidenta Viviane Barrozo da Silva dando as
boas vindas e comentando sobre a reunião do CONSEA no dia anterior e a mudança da carga horária que
o curso de Geografia conseguiu fazer. A professora apresenta a planilha Fluxograma 15, com as
atualizações feitas por ela juntamente com o Professor Ezequiel. O professor Ezequiel propõe que a
disciplina Sistemas Digitais tenha uma inserção da ementa com a disciplina Eletrônica I ou II. O professor
Ciro argumenta que não é possível, uma vez que cada uma das ementas tem bastante conteúdo, o
Professor Lucas corrobora com o argumento dele, a disciplina fica man�da. Com a palavra, o Professor
Riccio� sugere visualizar a região, se embasar no PPC an�go, abordando as necessidades dos alunos,
trabalhando com opta�vas para adequar a sistemas elétricos de potência, que tem menos presença no
PPC atual. Sugere também que disciplinas de direito, filosofia, etc podem ter as cargas horárias todas
reduzidas, uma vez que não é algo ques�onado ao engenheiro, por experiência própria, em 30 anos de
engenharia. Além disso, o PPC atual foi elogiado em visita do MEC quanto a carga horária e a estrutura
que foi mostrada na ocasião. Portanto, conclui que devemos preservar o que temos de bom e adequar
aquilo que não é prioridade. O professor Ezequiel fazendo uma pesquisa nos cursos da UNIR percebeu
que a maioria deles tem mais de 4.000 horas, acredita que no nosso curso 20% seria um ideal ao invés de
10% que é o previsto atualmente, informa à professora Viviane, que na úl�ma reunião com o grupo, foi
solicitado ao Professor Tenório (como conselheiro) propor a mudança para 20% ao CONSEA. O professor
informa que da forma presentada está dentro das 3.600 horas com os 10%, mas acredita que logo
poderemos aumentar as C.H. das disciplinas, conforme seja aprovada uma nova margem. Com a palavra,
a professora Mauren ques�ona a disciplina ENGENHARIA DE SEGURANÇA, que estava como obrigatória,
seguindo uma legislação, e agora está como opta�va. A professora Viviane esclarece que em conversa
com a PROGRAD, soube que a legislação que exigia isso não está mais exigindo. E a disciplina opta�va de
SINAIS E SISTEMAS foi excluída, como era uma nova disciplina, não há prejuízo de ementa para o
curso. Com a palavra, o professor Ezequiel sugere CIÊNCIAS DO AMBIENTE do sexto semestre para o
quarto semestre, todos de acordo. Professor Ciro sugere modificação de Programação e Lógica
Computacional para outro período. A professora Viviane argumenta que o segundo período já está muito
pesado, então seria interessante re�rar. Da mesma forma, entende que o quinto período é puxado. A
professora Mauren sugere dividir a disciplina Programação e Lógica Computacional em duas disciplinas. O
professor Riccio� sugere manter no segundo período e ensinando as ferramentas computacionais aos
alunos no início do curso, fazer uma força tarefa para se u�lizá-las na maior quan�dade de disciplinas no
decorrer do curso. Não havendo possibilidade de mudá-la para outro semestre, por conta dos pré-
requisitos analisados, e de acordo com o argumento do professor Riccio�, a disciplina segue no segundo
semestre. A professora Viviane lembra a todos que temos o so�ware do CEPEL, que auxilia também
nessa análise com ferramentas computacionais. Analisando os pré-requisitos da planilha, optou-se por
�rar a disciplina de Cálculo I como pré-requisito de ELETRICIDADE E MAGNETISMO e de ÁLGEBRA LINEAR
do segundo período. No terceiro período foi re�rada É�ca e Responsabilidade Social como pré-requisito
de FUNDAMENTOS DE ECONOMIA. E o pré-requisito da disciplina de MATERIAIS ELÉTRICOS E
MAGNÉTICOS muda de Eletricidade e Magne�smo para Química Geral. O professor Lucas ques�ona se



VARIÁVEIS COMPLEXAS pode estar no mesmo semestre de Cálculo III, pois entende que esta úl�ma seria
um pré-requisito; o grupo entende que é ideal ques�onar ao professor Tenório se Cálculo III é pré-
requisito de Variáveis Complexas. Sem mais tempo para seguir a reunião, a mesma foi encerrada e será
agendada para quinta-feira ou sexta-feira com a presença do professor Carlos Tenório. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora presidenta Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva 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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