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Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2020, às duas horas e trinta minutos da tarde, por
meio da plataforma virtual h�ps://meet.google.com/yzd-nhau-xzo, realizou-se a reunião do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica (DAEE), com o obje�vo
de analisar os Planos de Ensino de aulas remotas das disciplinas a serem oferecidas na con�nuação do
semestre 2020/1, tomando-se como referência as orientações con�das na Resolução CONSEA Nº 254 de
08 de setembro de 2020 e a Instrução Norma�va Nº 2, de 18 de setembro de 2020. Sob a presidência da
Professora Viviane Barrozo da Silva, a reunião contou com a presença dos seguintes membros do NDE:
José Ezequiel Ramos, Mauren Pomalis Coelho, Ciro José Egoavil Montero e, como convidado, o Chefe do
DAEE, Professor Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior. Iniciando a discussão, foi estabelecido
um critério metodológico para a análise dos Planos de Ensino considerando  os  seguintes pontos: a)
Estrutura do Plano conforme padrão do DAEE; b) Iden�ficação da disciplina pelo código correto; c)
Lançamento da carga horária teórica e prá�ca compa�vel com a disciplina d) Indicação, na Metodologia,
das ferramentas de comunicação on-line  a serem u�lizadas na subs�tuição das aulas presenciais por
aulas em meios digitais; e) lançamento das aulas e a�vidades realizadas até o dia 18/03/2020, quando
ocorreu a suspensão do calendário acadêmico devido à pandemia da COVID-19; f) indicação da data e a
carga horária de cada encontro, de tal forma que, ao final, tenha-se cumprido a carga horária da
disciplina;  g) detalhamento  dos critérios  a serem u�lizados na aplicação da prova on-line; h) exclusão do
rodapé con�do no formulário adotado como padrão para a preparação do Plano de Ensino. Com efeito,
adotou-se como critério na análise de cada Plano de Ensino, a indicação apenas dos pontos não
cumpridos. Comentários adicionais foram realizados, quando achado necessário pelos membros da
Comissão. Assim, a análise seguiu a seguinte sequência: 1) Professor Abel Ahbid Ahmed Delgado Or�z -
Cálculo Diferencial e Integral II:  (c) comentário: excluir o lançamento das horas prá�cas, não previstas no
projeto da disciplina;  (e); (f); (h); 2) Professora Arneide Bandeira Cemin - Introdução à Sociologia: (b)
comentário: corrigir código da disciplina para DAF 00368; (c) comentário: excluir o lançamento das horas
prá�cas, não previstas no projeto da disciplina; (e); (f) comentário: corrigir o Encontro nº 21, para
Encontro nº 9; (g); (h); 3)  Professor Ciro José Egoavil Montero - Sistemas Microprocessados: (d), (e), (f),
(g);  4)  Professor Ciro José Egoavil Montero - Sistemas Digitais: (d), (e), (f), (g); 5)  Professor Ciro José
Egoavil Montero - Eletrônica I: (d), (e), (f), (g); 6) Professor Cláudio Silva Melo - Álgebra Linear I: (e), (f)
comentário: colocar a data e a carga horária de cada encontro. Observar que o Encontro nº 9 ficou
repe�do; (g),  (h); 7) Professor Cláudio Silva Melo - Fenômeno dos Transportes: (e), (f), (g), (h); 8)
Professor José Ezequiel Ramos - Análise de Sistemas Elétricos de Potência: (d), (f), (g), (h); 9) Professor
José Ezequiel Ramos - Circuitos Polifásicos: (d), (f), (g), (h); 10) Professor Flávio Ba�sta Simão -
Probabilidade e Esta�s�ca: (b) comentário: corrigir o  código da disciplina para DAE01181; (d), (e), (f), (g)
e (h); 11) Professor Jorge Luis Nepomuceno de Lima - Física Geral e Experimental II: (d) comentário: na
primeira linha da Metodologia, suprimir a palavra "presencialmente"; (f), (g) e (h); 12) Professor Lucas
Feksa Ramos - Metodologia Cien�fica: (a) comentário: Adequar o Plano ao formato do padrão adotado;
(d), (f), (g) e (h);  13) Professor Marcus Vinícius Oliveira Braga - Cálculo Diferencial e Integral III: (a)
comentário: completar os obje�vos da disciplina; (b) comentário: corrigir código da disciplina para
DAE01193; (d), (f), (g) e (h); 14) Professora Mauren Pomalis Coelho  da Silva - Trabalho de Conclusão de
Curso. Comentário: o Plano de Ensino atende a todos os critérios adotados na análise; 15) Professora
Mauren Pomalis Coelho  da Silva - Estágio Supervisionado I: comentário: o Plano de Ensino atende a
todos os critérios adotados na análise; 16) Professor Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira - Estágio
Supervisionado II: (a) comentário: corrigir o erro de digitação no segundo nome do Professor; (c)
comentário: suprimir o lançamento de carga horária prá�ca, não previstas no projeto da disciplina; (d),



(e), (f), (g) e (h); 17) Professor Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira - Introdução à Engenharia - Turma
I: (a) comentário: corrigir o erro de digitação no segundo nome do Professor; (d), (e), (f), (g) comentário:
corrigir a data da Prova Reposi�va, (h); 18) Professor Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira - Introdução à
Engenharia - Turma II: Idem ao anterior; 19) Professor Antônio Carlos Duarte Riccio� - Conversão de
Energia: (e), (f), (g) e (h); 20) Professor Antônio Carlos Duarte Riccio� - Teoria de Comunicações: Idem
ao anterior; 21) Professor Rosalvo Stachiw - Química Geral e Experimental: (d) comentário: suprimir a
citação da Resolução 232/2020/CONSEA, pois ela refere-se aos cursos de pós-graduação; 22) Professor
Thiago Ginez Velanga Moreira - Cálculo Diferencial e Integral I: (d) comentário: O NDE recomenda
adicionar a plataforma SIGAA para atendimento aos alunos; (e), (f), (g) e (h); 23) Professor Vicente
Eduardo Ribeiro Marçal - Introdução à Filosofia da Ciência: (b) comentário: corrigir o  código da disciplina
para DAE01600; (e), (f) e (g); 24) Professora Viviane Barrozo da Silva - Eletromagne�smo
Aplicado: comentário: o Plano de Ensino atende a todos os critérios adotados na análise; 25)
Professora Viviane Barrozo da Silva - Eletromagne�smo I: comentário: o Plano de Ensino atende a todos
os critérios adotados na análise. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, José Ezequiel Ramos, lavrei a presente Ata, que, que após  lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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