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DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14:00 horas, pela plataforma virtual h�ps://meet.google.com/ern-ordg-
wzt 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 dar con�nuidade à análise
dos planos de ensino recebidos após o dia 17/02/2021. A Presidente iniciou os trabalhos dando as boas-vindas e iniciou a reunião
informando que na Ata da Reunião realizada no dia 17/02/2021, foi feito um registro equivocado na coluna de análise dos Planos Ensino
 dos Professores Ezequiel e Vanildo, ou seja, onde está escrito 2021/1, deve ser 2020/1. Feita essa observação, a Profª. Viviane pediu ao
Prof. Ciro e depois à Profª. Mauren para compar�lharem a tela com os planos de ensino dos professores que enviaram ao DAEE. O NDE
fez  a reanálise e sugeriu ajustes, conforme elencado abaixo:

                   Professor                Disciplina    Código                                      Análise

Cláudio Silva de Melo
Álgebra Linear I

Métodos Matemáticos Aplicados
na Engenharia

DAE01180

DAE01211

Inserir o campo de horário da disciplina no
cabeçalho do formulário e preenchê-lo conforme os
dias e horários das aulas cadastradas no SIGAA; 
Arrumar calendário da disciplina, as datas estão
referente à quartas-feiras, sendo a disciplina na
segunda feira.

Flávio Batista Simão Probabilidade e Estatística    

 

DAE01181

 

Adequar a informação sobre Visão e Missão;
Informar, logo após o título da disciplina, que a
mesma é Especial;
No campo Ano e Semestre, informar: 2020/1;
Informar, no cabeçalho do formulário, o dia e os
horários de realização das aulas, conforme
cadastrado no SIGAA.

Jackson Itikawa

 

Equações Diferenciais e
Modelagem

 

DAE01200

Como o Plano está no formato do Word, foram feitas as
seguintes correções no mesmo:

Acrescentado a palavra "continuidade" após o título
da disciplina;
Acrescentado a informação do dia da semana e
horários da disciplina, conforme cadastrado no 
SIGAA. 

Paulo de Tarso

Estágio Supervisionado II

 

Ciências do Ambiente

 

Introdução à Engenharia 

DAE01230

 

DAE01178

 

DAE01174

Por estar no formato WORD foram realizadas
diversas correções no plano, restando ao Prof.
Paulo de Tarso a definição das datas e cargas
horárias das aulas síncronas e assíncronas;

Idem, devendo também ser corrigida a data da
prova repositiva, mencionada no texto contido no
item 8, página 4 do plano;

Idem ao que foi feito no plano da disciplina
DAE01230

Thiago Ginez Velanga Moreira Cálculo Diferencial e Integral I DAE01173

Detalhar os encontros síncronos e assíncronos
semanalmente, indicando o dia e respectiva carga
horária;
Os atendimentos aos alunos devem ocorrer nos dias
da semana e nos horários cadastrados no SIGAA.
Será encaminhado ao Professor um modelo de
Plano de Ensino, visando contribuir com o
professor na revisão de seu plano.



Realizadas as análises nos Plano de Ensino listados na Tabela acima, discu�u-se entre os membros do NDE a inclusão no processo de
todos os Planos de Ensino revisados e que deverão ser colocados para aprovação na próxima reunião do CONDEP, havendo consenso
entre os membros do NDE. Em seguida, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, José Ezequiel
Ramos, nomeado secretário ad hoc,  lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 24/02/2021, às 22:09, 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, Membro da Comissão, em 25/02/2021, às 00:14,
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 25/02/2021, às 11:19, 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 0609101 e o código CRC CFBD02E4.

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 0609101

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