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Aos vinte e nove dias do mês de julho, às nove horas da manhã, através da plataforma virtual
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. A presidenta iniciou dando as boas vindas aos demais e solicitando que fosse
feita uma errata das duas atas anteriores, pois o mês está errado em ambas, dessa forma: 
Errata: onde se lê: "junho" leia-se "julho" nos documentos do SEI nº 0451083 e 0453694. 
Com a palavra o professor Ezequiel apresentou a planilha "Fluxograma 19", explicando que foi verificado
que a C.H. total na versão 18 estava com somatório equivocado. Assim, sobrando C.H. para chegar ao
máximo de 3.960 horas, foi proposto pelo professor que as disciplinas Instalações Elétricas (industriais),
Máquinas Elétricas II e Análise de Sistemas Elétricos de Potência II retornassem a ser obrigatórias ao invés
de opta�vas. E que as disciplinas de Distribuição de Energia Elétrica, Qualidade de Energia Elétrica, Teoria
da Comunicação e Máquinas Elétricas II aumentassem suas C.H. de 60h para 80h, em algumas delas
incluindo laboratório. Assim, a professora Viviane passou a palavra aos demais membros presentes. Tanto
a professora Mauren quanto o professor Ciro pedem um tempo maior para poderem analisar o novo
fluxograma com as novas propostas antes de qualquer decisão ser tomada. Achando justo, a presidenta e
o vice-presidente concordaram que é necessário um prazo maior para esta decisão de Cargas Horárias,
após a análise dos demais membros. A professora Mauren sugeriu seguir na análise das ementas já
elaboradas até o momento, e numa reunião ainda nesta semana, ser decidida a nova
proposta. Verificando que há disciplinas neutras ou que permeiam as disciplinas do curso, mas não são da
área de nenhum professor, ainda há disciplinas sem ementário completo no arquivo que foi
compar�lhado no google docs (h�ps://docs.google.com/document/d/1wDzhBMOGqmukdN9Ur3Q1VzE-
qXTJMUbcCYh-VTjRRJE/edit). Dessa forma a professora Viviane distribuiu o restante de disciplinas para a
próxima reunião da seguinte forma: Mauren: primeiro e segundo semestre (Introdução à Engenharia
Elétrica, Desenho técnico, É�ca e resp. social e ambiental, Comunicação e expressão, Libras, Metodologia
do trabalho cien�fico, Química geral, Inglês instrumental, Análise de circuitos CC e Análise de Circuitos
CA); Ciro: Fundamentos de Economia, Mecânica dos sólidos, Fenômeno dos transportes, Projetos de
Circuitos; Vivi: Teoria eletromagn., Estágio sup. 1, Estágio sup. 2, TCC 1, TCC 2; Riccio�: Técnicas e met.
de sist. de comunicação e prof. Ezequiel: Empreendedorismo e a�vidades. Foi agendada a próxima
reunião para dia 31 de julho, sexta-feira, às 9h. 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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Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Docente, em
31/07/2020, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 04/08/2020,
às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 04/08/2020,
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de 8 de outubro de 2015.
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