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Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às duas horas e trinta minutos da tarde, através da
plataforma virtual h�ps://meet.google.com/ezb-oyta-vsv, 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 do professor José Ezequiel Ramos com a presença dos membros
do NDE Ciro José Egoavil Montero e Mauren Pomalis Coelho da Silva, com a presença do chefe de
departamento Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior. O vice-presidente iniciou expondo os pontos a
serem apresentados ao grupo de docentes do DAEE na reunião prevista para o dia 08 de outubro de
2020. O prof. Ezequiel comentou que os principais tópicos a serem apresentados na reunião são o
fluxograma de disciplinas e o ementário disponibilizado no Google Drive, cujas pastas estão estra�ficadas
por semestre. Também apresentou os pontos de ajuste levantados via grupo de whatsapp, como a
questão das disciplinas de Engenharia de Segurança do Trabalho e a disciplina  É�ca , Responsabilidade
Social e Ambiental. O vice-presidente passou a palavra ao professor Ciro, que iniciou a discussão a
respeito da disciplina de Engenharia de Segurança do Trabalho, se segue opta�va ou obrigatória como
pré-requisito de Estágio Supervisionado I. O professor Tenório argumentou que várias empresas
oferecem treinamentos na área de Segurança do Trabalho aos estagiários, bem como argumentou que,
nessa fase, os alunos geralmente fazem o estágio não-obrigatório, o que poderia trazer um diferencial aos
nossos acadêmicos frente a disputa pela vaga de estágio. A professora Mauren comenta que o quarto
período é um bom momento para se oferecer a disciplina, para que já no início do curso o aluno possa
ter a oportunidade de entrar contato com os padrões de segurança e estar apto para conseguir um
estágio, seja em empresas grandes ou pequenas, podendo tal estágio  ser nomeado como
a�vidade complementar. Quanto às a�vidades livres, o professor Ciro propôs mudar o �tulo para
A�vidades Complementares, todos estão de acordo. O professor Tenório comenta que o parecerista da
Câmara de Graduação (CamGR/CONSEA) sugeriu o aumento de 5% na CH total do curso e que 10% para
a�vidades de extensão, o que será um desafio. Nesse sen�do, o prof. Tenório apresentou a Lei nº 13.005
de 25 de junho de 2014, a qual consta no projeto de resolução de curricularização da extensão no âmbito
da UNIR, e que atualmente encontra-se em discussão na Câmara de pesquisa e Extensão (CamPE) do
CONSEA, e sugeriu, como solução, que se fizessem programas con�nuados de extensão, pois 396h para
a�vidades de extensão será um desafio muito grande para cada aluno dentro do tempo de graduação de
um curso integral. O professor Ciro sugeriu um bloco A�vidades de Extensão (ACEX) paralelo aos
semestres durante todo o decorrer do curso, que seriam aproximadamente 40h por semestre de ACEX. O
professor Tenório chama a atenção de que além dessa a�vidade de extensão, ainda há de considerar as
a�vidades complementares. O professor Ezequiel comenta que cabe a nós da comissão buscar
argumentos para que o professor Tenório leve à Câmara de Pesquisa e Extensão, visando evitar tanta
carga para alunos da Engenharia, que tem o curso em horário integral. Entende o prof. Ezequiel que a
forma de se conseguir este subsídio é através de pesquisa em outras universidades, verificando como
está dividida a Carga Horária total do curso, com essas a�vidades. Por fim, foi acordado que o fluxograma
atualizado será enviado à professora Viviane, para apresentação aos colegas do departamento. Quanto à
apresentação no dia 08/10, sugeriu-se fazer uma apresentação inicial direta, e es�pulação de tempo de 2
minutos para cada fala de cada professor par�cipante, e ainda, que dúvidas específicas e/ou sugestões à
parte sejam enviadas via e-mail. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-presidente Prof. Dr. José
Ezequiel Ramos 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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