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Aos trinta e um 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, Mauren
Pomalis Coelho da Silva e Antônio Carlos Riccio�, com a presença do chefe de departamento Carlos
Alberto Tenório de Carvalho Júnior. A presidenta Viviane iniciou dando as boas vindas aos demais e
relembrando das combinações da úl�ma reunião, onde deveria-se completar as ementas e analisar a
sugestão do professor Ezequiel. A professora Viviane ques�ona os conselheiros, qual a conclusão após a
análise do fluxograma 19 - sugestão do professor Ezequiel. Com a palavra, a professora Mauren sugere
que antes de recondicionar disciplinas de opta�vas para obrigatórias, aumentasse a C.H. de disciplinas
que ficaram muito prejudicadas com a C.H. tendo sido reduzida em reuniões anteriores. A primeira seria
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL, que ganhou o ementário da disciplina CIÊNCIAS DO
AMBIENTE, portanto mudar de 40h para 60h, no mínimo. A segunda sugestão seria FÍSICA III, de 60h para
80h, no intuito de ficar coerente com o ementário e compa�vel com outras disciplinas de �sica da
UNIR. Com a palavra, o professor Tenório ques�onou se sobrou C.H., a professora Viviane solicitou que o
professor Ezequiel explicasse a situação. Assim, o professor explicou que haviam fórmulas erradas no
excel, e somatórios de disciplinas duplamente contabilizados. O professor Tenório concorda com a
professora Mauren quanto à C.H das disciplinas. Seguindo a reunião, iniciou-se a leitura do ementário
desde a primeira disciplina do curso, seguindo-se até completar o quarto semestre, foram feitas as
seguintes observações: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA, melhorar as referências com leis e
normas. DESENHO TÉCNICO, pedir referências para professor Lucas. CÁLCULO I, o professor Ezequiel
ques�ona o nome da disciplina, com a palavra, o professor Tenório confirma CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL I. GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL, ok. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL,
40h ou 60h, a ser discu�do. COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO, modificada para LÍNGUA PORTUGUESA.
LIBRAS, está conforme as disciplinas do curso de libras. METODOLOGIA CIENTÍFICA, o professor Ezequiel
sugeriu inserir na ementa: Pesquisa Bibliográfica. A professora Mauren sugeriu fazer alguma referência às
normas da ABNT, assim, foi incluída na Bibliografia Complementar. O professor Ezequiel também sugere
putra bibliografia complementar, foi adicionada. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, ok. ELETRICIDADE E
MAGNETISMO, acrescentar Schaum. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II, ok. FÍSICA I, ok. QUÍMICA
GERAL, ok. INGLÊS INSTRUMENTAL, ok. LÓGICA COMPUTACIONAL, ok. FUNDAMENTOS DE ECONOMIA,
ok. ANÁLISE DE CIRCUITOS CC, ok. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III, ok. FÍSICA II, acrescentar
bibliografia, professora Viviane vai verificar Halliday e outros. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E MODELAGEM,
ok. MECÂNICA DOS SÓLIDOS, a professora Viviane sugeriu melhorar a bibliografia complementar.
VARIÁVEIS COMPLEXAS, ok. CÁLCULO NUMÉRICO, o professor Tenório irá revisar a bibliografia da
disciplina junto à biblioteca. ANÁLISE DE CIRCUITOS CA, foi passada uma referência de básica para
complementar, fechando 5 livros na complementar. MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS, um livro foi
para complementar para fechar 5 livros. FÍSICA III, ok. FENÔMENOS DE TRANSPORTE, dois livros foram
inver�dos de básico para complementar. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, proposta a
ementa e bibliografia, todos de acordo. Sem mais tempo para seguir a reunião, o ementário completo
compar�lhado no googgle docs
(h�ps://docs.google.com/document/d/1wDzhBMOGqmukdN9Ur3Q1VzE-qXTJMUbcCYh-VTjRRJE/edit)
fica sujeito às alterações tratadas nesta reunião, para serem apresentadas na próxima reunião, agendada
para dia 04 de agosto, terça-feira, às 14h30min. 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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