
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14:00 horas, pela plataforma virtual
h�ps://meet.google.com/tcs-ygky-yuv 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 24/02/2021. A Presidente iniciou os trabalhos dando as boas-vindas. O NDE fez  a
reanálise e sugeriu ajustes, conforme elencado abaixo:

 

Professor Disciplina Código Análise

Ezequiel

Circuitos Polifásicos – T03 (ESPECIAL)

Circuitos Polifásicos – T02
(CONTINUIDADE)

 

 

DAE01212

DAE01212

 

OK

 

OK

Jorge Física Geral e Experimental II (ESPECIAL) DAE01182
OK

Foi inserido horário de aula no plano.

Thiago Cálculo Diferencial e Integral (ESPECIAL) DAE01173

OK*

*Foi avisado ao professor que a repositiva
deveria ser em horário cadastrado no SIGAA
ou o professor deve ter o aval dos alunos.

Inarê Organização Industrial (CONTINUIDADE)

 

 

Materiais Elétricos e Magnéticos (ESPECIAL)

 

 

Ciencias do Ambiente (CONTINUIDADE)

 

DAE01210

 

 

DAE01213

 

 

DAE01178

 

 

Para as disciplinas de
Continuidade, lançar  as aulas
ministradas em 2020;
Número de Encontros das
disciplinas deve ser suficiente
para totalizar a carga horária;
Acrescentar Encontros
Assíncronos para completar a
carga horária, caso seja
necessário;
Lançar a carga horária de cada
encontro;



As provas P1 e P2 devem ser
programadas até no máximo dia
21/05/2021 e as Provas
Repositivas até o dia 26/05/2021

 

 

Paulo

Introdução à Engenharia (CONTINUIDADE)

Controle I (CONTINUIDADE)

Estágio Supervisionado II (T02:
CONTINUIDADE)

Ciências do Ambiente (T03 - ESPECIAL)

 

DAE01174

DAE01214

DAE01178

As sugestões abaixo são para as
disciplinas em continuidade:

Colocar as datas referentes ao
ano de 2020, pois a disciplina é
continuidade;
DAE01178  - OK

Lucas
Desenho Técnico (CONTINUIDADE)

Metodologia Científica (ESPECIAL)

DAE01208

DAE01196
OK
OK

Realizadas as análises nos Planos 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 26/02/2021, às 15:40,
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, Membro da Comissão, em
26/02/2021, às 15:40, 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 26/02/2021, às 15:41,
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 da Comissão, em
26/02/2021, às 18:14, 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 0611500 e o código
CRC C0B02F37.

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 0611500
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