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Aos oito 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/fwj-fpfw-bqz, realizou-se a reunião do Núcleo Docente
Estruturante do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica para apresentação dos trabalhos
realizados para a elaboração do novo PPC, com quórum qualificado, sob a presidência do professor José
Ezequiel Ramos (vice-coordenador) 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, e dos servidores do DAEE: professores Lucas Feksa Ramos, Vanildo Rodrigues Neves
Júnior, técnico Gladistone Ba�sta de Oliveira. O vice-presidente iniciou expondo os pontos a serem
apresentados  e es�pulação de tempo de 2 minutos para cada fala de cada par�cipante, e ainda, que
dúvidas específicas e/ou sugestões à parte sejam enviadas via e-mail. Con�nuou expondo a apresentação
falando dos instrumentos legais u�lizados para balizar os trabalhos de preparação do PPC. O prof.
Ezequiel passou a palavra para a Profa. Mauren, de modo que fizesse a apresentação do fluxograma das
disciplinas propostas para o novo PPC. A profa. Mauren apresentou o fluxograma semestre a
semestre, explicando cada disciplina, seus pré-requisitos, carga horária e créditos. Às quinze horas o prof.
Paulo de Tarso entrou na sala. O prof. Vanildo fez alguns apontamentos na disciplina de qualidade de
energia e distribuição de energia elétrica. Na sequência, o prof. Ezequiel solicitou que o prof. Vanildo
encaminhe suas sugestões por e-mail, de forma a possibilitar que as mesmas sejam discu�das mais
detalhadamente numa próxima reunião especifica. A profa. Mauren con�nuou a apresentação para os
semestres seguintes. O prof. Vanildo fez alguns apontamentos na disciplina de Equipamentos Elétricos e,
da mesma forma, foi solicitado que suas contribuições sejam encaminhadas por e-mail, ficando para
ser discu�da mais detalhadamente numa próxima reunião especifica. Durante a exposição do fluxograma
pela profa. Mauren foi verificada a necessidade de corrigir o número de créditos da disciplina Cálculo
Numérico, subs�tuindo o nº 3 por 4 créditos. O oposto deve ser feito em relação à disciplina Análise de
Sistemas de Potência II, passando a indicação de 4 créditos para 3 créditos. A profa. Mauren concluiu e
passou a palavra para discussão. O prof. Paulo pediu a palavra e não concluiu, uma vez que caiu a
conexão. O prof. Ezequiel iniciou apresentando sobre os demais componentes curriculares, como estágios
e a�vidades complementares. O prof. Ciro complementou as informações sobre as a�vidades
complementares e seus detalhamentos. O prof. Ezequiel agradeceu a presença de todos e se há mais
alguma manifestação em relação ao PPC. Agradeceu a presença do prof. Paulo e espera as contribuições
por e-mail para que o NDE possa fazer as considerações para uma segunda etapa de conversa. O prof.
Vanildo parabenizou a equipe na elaboração do PPC. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-
presidente Prof. Dr. José Ezequiel Ramos deu por encerrada a reunião às 15:30h, da qual para constar, eu,
Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.
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