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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 Antônio Carlos Duarte Riccio�. A reunião iniciou
com a presidenta Viviane Barrozo da Silva dando as boas vindas e relembrando que na reunião do dia 30
de junho paramos no período 4, especificamente em Variáveis Complexas. Aberto para discussões, os
professores sugeriram suas modificações no currículo, antes de seguir analisando os pré-requisitos. Com
a palavra, o professor Tenório comentou que em Cálculo III são vistos fasores e números complexos, que
é base para Circuitos CA. O professor Ezequiel comenta que é uma discussão a ser deba�da, pois
devemos pensar muito bem na ordem de disciplinas a serem lecionadas para que o aluno sempre tenha a
base ideal para cursar a próxima disciplina. Professor Riccio� comenta que Equações Diferenciais
Ordinárias e Variáveis complexas podem ser leciondas no terceiro período. Fica concluído que Cálculo III
segue no terceiro período, e VARIÁVEIS COMPLEXAS E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS migram do
quarto período para o terceiro. A disciplina MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS migra do 3º para o 4º
período, por conta da C.H. do terceiro peírodo, no intu�to de balancear melhor os semestres. Com a
palavra, a professora Mauren comenta que Eletricidade e Magne�smo, é um novo nome dado para a
disciplina Física III, porém foi modificadam por estar sendo necessária no mesmo período de Física I, e ela
e o professor Ciro entenderam à época que era um tanto estranho duas Físicas sendo lecionadas no
mesmo período. A professora Mauren acredita que é uma disciplina que deve ser no terceiro semestre, e
não no segundo, empurrando, assim, todo o bloco de circuitos elétricos. Após longa discussão,
ficou es�pulado que a ementa de ELETRICIDADE E MAGNETISMO será revisada, focando em
ensinamentos da Física III, para ter base para as próximas disciplinas que seguem (Análise de Circuitos CC
e as em sequência), e que a disciplina Física III retorna ao currículo, no quarto período, para servir de
base em Teoria Eletromagné�ca e disciplinas em sequência desta. Assim, também terá que ser revisada a
ementa de Física III, ainda com assuntos de campo elétrico e magné�co, porém, com mais
aprofundamento em ondas e seus comportamentos. Terá C.H. de 60h (3 créditos). A professora Viviane
sugere excluir CIÊNCIAS DO AMBIENTE e incluir em É�ca e Responsabilidade Social toda a sua ementa, e
assim, renomear para ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL, todos concordam. Visando
diminuir a C.H. total do curso, para cumprir o limite de 3960h máximas, após discussão diminuiu-se
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS de 100h para 80h (5 créditos para 4) e a disciplina EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO se tornou opta�va, ainda com 60h (3 créditos). Nada mais havendo a tratar, a Senhora
presidente Profa. Ma. 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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