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Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021, às 15:15 horas, de modo virtual, realizou-se a Reunião do
NDE da Engenharia Elétrica da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência da
professora Viviane Barrozo da Silva e com o comparecimento dos membros do NDE, Ciro Egoavil
Montero, José Ezequiel Ramos e Mauren Pomalis Coelho da Silva. A Presidente iniciou os trabalhos
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, e apresentando os PLANOS DE ENSINO (PLANOS DE
CURSO) que foram enviados via email, a pedido, até a data de 15/06, meio dia, para análise dos
membros.

Em discussão:

DAE01176 - Cláudio:

- Esclarecer a nota de corte 5.5 no "procedimentos de avaliação".

- Como o docente na "metodologia" menciona Aula Síncrona e Aula Assíncrona, ele deve deixar claro na
tabela de datas quais são as sícronas e quais são as assíncronas, para que seja verificada o cumprimento
de 50% mínimo es�pulado.

DAE01197 - Cláudio:

- Esclarecer a parte síncrona da DISCIPLINA, não foi iden�ficado momento síncrono dentre os citados
onde é mencionado que será síncrono (SIGAA, video-aula e lista de exercícios)

- Como o docente na "metodologia" menciona Aula Síncrona e Aula Assíncrona, ele deve deixar claro na
tabela de datas quais são as sícronas e quais são as assíncronas, para que seja verificada o cumprimento
de 50% mínimo es�pulado.

DAE01203 - Cláudio:

- Esclarecer a parte síncrona da DISCIPLINA, não foi iden�ficado momento síncrono dentre os citados
onde é mencionado que será síncrono (SIGAA, video-aula e lista de exercícios)

- Como o docente na "metodologia" menciona Aula Síncrona e Aula Assíncrona, ele deve deixar claro na
tabela de datas quais são as sícronas e quais são as assíncronas, para que seja verificada o cumprimento
de 50% mínimo es�pulado.

DAE01195 - Mauren:

- Especificar google meet e whatsapp

DAE01229 - Mauren:

- ok.

DAE01232 - Mauren:

- ok.

DAE01207 - Ciro:

- ok.

DAE01208 - Lucas:



- ok.

DAE01225 - Lucas:

- Deixar claro que as aulas prá�cas são todas virtuais.

- Não está claro qual a proporção de Trabalhos e Provas, ou se valem todos iguais (somatório dividido
pela quan�dade).

DAE012012 - Paulo:

- Revisar o texto da fórmula de avaliação, onde fala duas vezes em TS. Deixar mais clara para o aluno a
fórmula de avaliação.

DAE 01214 - Paulo:

- A fórmula se desconfigurou, não sendo possível verificar qual a proporção de Av e Tr.

- A data da reposi�va está 2011.

DAE 01214 - Paulo:

- Não está claro qual a proporção de Av e Tr, ou se valem todos iguais (somatório dividido pela
quan�dade).

- A data da reposi�va está 2011.

- Recomendável definir o horário de atendimento.

DAE01227 - Paulo:

- Revisar o texto da fórmula de avaliação, onde fala duas vezes em TS. Deixar mais clara para o aluno a
fórmula de avaliação.

DAE01224 - Riccio�:

-ok.

DAE01223 - Riccio�:

-ok.

DAE01218 - Riccio�:

-ok.

DAE01219 - Viviane:

-ok.

DAE01209 - Viviane:

-ok.

DAE01216 - Viviane:

-ok.

DAE01222 - Viviane:

-ok.

Nenhum outro docente do DAEE ou de outro departamento enviou o plano de Ensino das demais
disciplinas até 15/06, nem até o final da presente reunião. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, às 16:43, da qual, para constar, eu, Mauren Pomalis, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Docente, em 15/06/2021, às
18:33, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 15/06/2021,

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


às 18:36, 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, Docente, em
16/06/2021, às 09:55, 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 0692547 e
o código CRC DA99B186.

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 0692547
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