
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às duas horas e trinta minutos da tarde, 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, 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
que paramos no quarto semestre e devemos seguir analisando o quinto semestre. Ao analisar NOÇÕES
DE DIREITO, a professora Mauren sugeriu incluir na ementa a parte a respeito das licenças (prévia,
outorga e instalação), assim, a professora irá atualizar as referências bibliográficas, incluindo a legislação
a respeito. A disciplina de CIRCUITOS POLIFÁSICOS, a ementa foi apresentada pelo professor
Ezequiel. A professora Viviane atentou sobre a disponibilidade comercial do livro de Circuitos Polifásicos
de autoria do Damasceno que não está sendo mais comercializando. Portanto, esta referência será
colocada na bibliografia complementar. O professor Ezequiel  ficou responsável em revisar as referências
bibliográficas junto a na biblioteca. E irá incluir na lista de compras os livros necessários. (*os livros que
serão incluídos na lista de compra foram marcados de amarelo). As disciplinas de TEORIA
ELETROMAGNÉTICA, CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA foi apresentada pela professora
Viviane, as ementas e as referências bibliográficas básica e complementar estão de acordo.  A disciplina
de ELETRÔNICA I, foi apresentada pelo professor Ciro que irá verificar a bibliografia. A professora Viviane
apresentou a disciplina de SISTEMAS DE CONTROLE I, o ementário está de acordo  e argumentou  que
boa parte das referências tanto a básica como a complementar deverão ser adquiridas, pois não se
encontra na biblioteca. Portanto, irá consultar as referências e colocar na planilha de compras. A
disciplina de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E PREDIAIS, foi  apresentada pelo professor Ezequiel
e as referências bibliográficas foram colocadas de acordo com o acervo da biblioteca. Os livros que não
constam no acervo da biblioteca serão colocados na lista de compras. A disciplina de
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, foi apresentada e a professora Mauren fica responsável em propor
nova ementa para a disciplina.  A disciplina de MÁQUINAS ELÉTRICAS I,  foi apresentada tanto a ementa
como as referências bibliográficas estão de acordo. A disciplina de ELETRÔNICA II, foi apresentada pelo
professor Ciro, tanto a ementa como as referências estão de acordo. O professor Ciro irá incluir na lista de
compras a referência básica, o livro Eletrônica Moderna, do  Frenzel. 7º semestre: SISTEMAS DE
CONTROLE II, idem ao decidido em SISTEMAS DE CONTROLE. I.  A disciplina de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS, a bibliografia foi revisada durante a reunião e livros foram incluídos na lista de compras,
pois não constam na biblioteca. A disciplina de SISTEMAS DIGITAIS, foi apresentada pelo professor Ciro
que incluiu na lista de compras  o livro Fundamentos e Aplicações de Sistemas Digitais  do Floyd. A
disciplina de GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, foi apresentado pelo professor Ezequiel que ficou de
verificar a bibliografia com o acervo da biblioteca e se não encontrar a referência, irá colocar na lista de
compras. A disciplina de TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, professor Ezequiel verificará a
bibliografia. ELETRÔNICA DE POTÊNCIA, professor Riccio� verificará a bibliografia. MÁQUINAS ELÉTRICAS
II, o ementário e as bibliografias básica e complementar estão de acordo. O ementário modificado segue
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 11 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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