
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 17:00 horas, pela plataforma virtual h�ps://
meet.google.com/qrw-dyya-kyi 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, Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva e do Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero, para
reanalisar os planos de ensino das disciplinas em con�nuidade e as especiais.  A Presidente iniciou os
trabalhos dando as boas-vindas e compar�lhando o link dos planos de ensino dos professores que
enviaram ao DAEE. O NDE fez  a reanálise e sugeriu ajustes nos planos de ensino conforme elencado
abaixo:

Professor Disciplina Código Análise

Flávio Probabilidade e Estatística DAE01181

Colocar ao lado do nome da
disciplina a palavra “ESPECIAL”;

Retirar do rodapé do plano o nome
da professora;
Corrigir ano/semestre – colocar
2020.1;
Correção ortográfica;
Sugerimos que as avaliações sejam
aplicadas no dia da aula cadastrada
no SIGAA.

Mauren

TCC  

Estágio Supervisionado 1

Eletricidade Básica             

DAE01232

DAE01229

DAE01183

OK
OK
OK

Ezequiel
ASP

Circuitos Polifásicos

DAE01227

DAE01212
Corrigir o horário;
Corrigir o horário.

Thiago Cálculo Diferencial e Integral I DAE01173 Detalhar quais são as aulas
síncronas e assíncronas, indicando
os respectivos dias em que as
mesmas ocorrerão. Pois, está
registrado genericamente os
encontros, como por exemplo: de
19/02 a 03/03 - CH = 15 horas.
Conteúdo: Unidade 1 -



Metodologia: Seções Enviadas,
Lista de Exercícios e Horários para
dúvidas.

Vanildo Circuitos Elétricos II (Teoria e
Laboratório) DAE01205

Acrescentar ao lado do nome da
disciplina a palavra “ESPECIAL”;
Acrescentar no plano de ensino o
horário.

Laudilene Física Geral e Experimental I DAE01176

Sugerimos alterar a data da prova
repositiva para, no máximo, até 26/5
conforme a resolução CONSEA nº
287, de 22 de dezembro de 2020.

Rosalvo Química Geral e Experimental DAE01175

Acrescentar ao lado do nome da
disciplina a palavra “ESPECIAL”;

Correção ortográfica;

Sugerimos que as aulas do
sábado sejam disponibilizadas em
vídeo para evitar choque de
horário com outras disciplinas.

Ciro
Eletrônica I

Sistemas Microprocessados

DAE01201

DAE01228

Acrescentar ao lado do nome da
disciplina a palavra “Continuidade”.

OK

Ricciotti
Conversão de Energia

Teoria de Comunicação

DAE01215

DAE01218

Acrescentar ao lado do nome da
disciplina a palavra “ESPECIAL”;
Correção ortográfica.
OK

Viviane

Eletromagnestismo I

Eletromagnestimo II

Eletromagnestismo Aplicado

DAE01209

DAE01216

DAE01219

OK
OK
OK

A professora Viviane, comentou da importância de não sobrecarregar os alunos com grande volume de
a�vidades para possibilitar mais flexibilidade de tempo e espaço para o estudo.  A professora Mauren,
também argumentou que os professores devem fazer o planejamento das aulas síncronas e assíncronas
de maneira a evitar o choque de horários e que as avaliações devem ser aplicadas no horário cadastrado
no SIGAA. Nada mais havendo a tratar, A Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Mauren Pomalis Coelho da Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 11/02/2021,
às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

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


Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 11/02/2021,
às 12:40, 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 11/02/2021, às
12:40, 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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 11/02/2021, 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.

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 0598706 e
o código CRC F76327FD.

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 0598706
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