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Aos doze 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 Ciro José Egoavil Montero, Mauren Pomalis Coelho da Silva e Antônio
Carlos Duarte Riccio�, com a presença do chefe de departamento Carlos Alberto Tenório de Carvalho
Júnior. A presidenta Viviane iniciou relembrando as discussões e pendências do dia quatro e, assim,
foram analisadas as ementas e referências das disciplinas NOÇÕES DE DIREITO, EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO E DESENHO TÉCNICO, que foram modificadas por sugestão da professora Mauren, todos de
acordo com as modificações. Seguindo para o oitavo semestre, analisando a disciplina Projeto de
Circuitos Integrados Digitais, o professor Ciro atenta que os livros sugeridos para referências, em sua
maioria, não constam atualmente na biblioteca da UNIR, deve-se comprar. O professor avisa que esta
disciplina deve ter laboratório. Com a palavra, a professora Viviane citou que, mesmo nas disciplinas
opta�vas, deve constar os créditos des�nados à aula prá�ca; até mesmo para efetuar compras de
equipamentos des�nados à laboratórios. Com a palavra a professora Mauren apresenta ementa e
referências da disciplina Qualidade de Energia Elétrica, atenta que é uma disciplina de 4 créditos e que
tem laboratórios (que será através de simulações computacionais), ainda com a palavra, cita que é
necessário comprar diversos livros para a mesma. Organização Industrial, a ementa e referências está ok,
apenas será padronizada as referências conforme a biblioteca, pela professora Mauren. Aterramento
Elétrico e Equipamentos Elétricos de Potência, ementa ok, referências serão ajustadas e padronizadas
pelo professor Ezequiel. Sistemas de transmissão de dados e Conversores Está�cos, professor Riccio�
concluirá a ementa e as referências bibliográficas. Cálculo mecânico de linhas de transmissão, a
professora Mauren sugeriu que o nome da disciplina incluísse a palavra aérea, pelo fato da ementa
apenas apresentar estudos nas linhas aéreas e não nas subterrâneas, sendo assim Cálculo mecânico de
linhas aéreas de transmissão, os professores Tenório e Ciro são de acordo, a sugestão será repassada ao
professor Ezequiel. Todas as outras disciplinas não citadas, do oitavo ao décimo semestre, tem ementário
e referências com o "de acordo" por parte da comissão. 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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