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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 17:30 horas, pela plataforma virtual
h�ps://meet.google.com/igy-wbpb-cff realizou-se a reunião do Núcleo Docente Estruturante do
Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a
Presidência da profa. Viviane Barrozo e com o comparecimento dos membros do NDE Prof. Dr. José
Ezequiel Ramos, Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero, Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva e do
chefe de departamento Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior. A Presidente iniciou dando as
boas vindas a todos e explicando que esta reunião trata de uma análise para sugestões da minuta da
resolução sobre o calendário de 2021, para excercer ainda 2020.1. O professor Tenório informou que
a perspec�va da resolução é dar con�nuidade a disciplinas que não foram concluidas. Apontou que
é obrigatório ao docente ministrar disciplinas de forma remota. O prof. Ciro ques�ona como o docente
obterá a aquisição da parte técnico-informá�ca quando o mesmo não �ver esse material disponível para
si. Apesar de constar que o docente pode ir ao campus e u�lizar os equipamento e feramentas, não é
mencionado que o núcleo ou departamento poderá adquirir novos. No nosso caso, o prof. Tenório
menciona não haver headfone, som, e demais equipamentos disponíveis neste quesito. O professor
acredita ainda que não será passível de mudança desse ponto es�pulado, mas não sabe como se
desencadeará tal questão, pois pode gerar questões trabalhistas. O NDE se reuniu para comentar e
avaliar a respeito da minuta da resolução. O primeiro ponto seria adicionar o ad referendum da chefia,
uma vez que se trata de uma situação excepcional. A profa. Viviane comentou sobre pré-requisito, a
mesma se posiciona contra a possibilidade de quebrar requisitos de disciplinas. O prof. Tenório acredita
que na Eng. Elétrica provavelmente não há esse caso, mas de todo modo, o departamento é que decidirá.
E podeá ser es�pulado apenas para alunos formandos, se for essa a decisão do CONDEP. Outros pontos a
adicionar seriam o de autorizar a con�nuidade da avaliação dos projetos de extensão enviados ao Edital
01/2020/PROCEA e também autorizar a chamada para novos editais de seleção de projetos de Extensão
(PROCEA) ou de seleção de Monitoria (PROGRAD). Foi conversado a respeito do próximo semestre, no
qual serão oferecidas todas as disciplinas de 2020.1, excetuando-se aquelas em que todos os alunos
aderiram e todos aprovaram. E assim, para esses horários abertos a CH de docente, serão
disponibilizadas disciplinas o semestre par (2020.2). A respeito do calendário, proproem-se mudanças no
início e término do semestre (22/02/21 a 21/05/21). A profa. Mauren ques�ona sobre os prazos de
pedido aproveitamento de disciplina, sugeriu-se, então, que fosse levado ao conselho um calendário com
dois períodos para pedidos, um no início do ano, para atender àqueles alunos que ficaram sem
possibilidade de pedir aproveitamento no corrente ano, e outro junto ao andamento do semestre. O
primeiro período para receber pedidos de 04 a 08 de Janeiro de 2021. Todos de acordo, e nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente 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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Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 17/12/2020,
às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Membro de
Comissão, em 17/12/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR, Chefe
de Departamento, em 17/12/2020, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Membro de Comissão,
em 17/12/2020, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Docente, em 21/12/2020, às
22:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0559321 e
o código CRC 5874A630.
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