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ATA DE REUNIÃO

Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2021,  às 08h00min, pela plataforma virtual h�ps://
meet.google.com/bhm-mtvi-pts 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 da Silva e com o comparecimento dos membros do NDE, Profa. Dra. Mauren
Pomalis Coelho da Silva, Prof. Dr. José Ezequiel Ramos e do Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero. A Profª
Viviane iniciou a reunião cumprimentando a todos e deu início a Pauta
1- Processo n° 23118.005890/2021-67 – Recomendação 01/2021 CAMGR – Resolução n° 301, de 26 de
Março de 2021 -  Professora Viviane apresentou a pesquisa realizada pelo o CAEE sobre a ofertada em
período especial de disciplinas; Em discussão: Para ter um alcance maior entre os acadêmicos,
promovendo maior visibilidade, a pesquisa será disponibilizada novamente, porém no site do
departamento. Os membros do NDE entendem que por se tratar de um período curto para ministrar as
aulas, ou seja, de 25/10 a 13/11 e para promover uma aprendizagem efe�va, o discente deverá escolher
apenas 1 (uma) disciplina para cursar neste período. E que estas disciplinas também deverão ter o
percentual mínimo quan�ta�vo de 50% de aulas síncronas. Pauta 2 - Processo  n° 23118.005332/2021-
00  Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 – MEC   -   Em discussão: Os conselheiros
entendem que a resolução Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica e ins�tui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica (BNC-Formação). A solicitação não se aplica ao curso de Bacharelado de
Engenharia Elétrica. Pauta 3 - Processo  n° 23118.006370/2021-71 - Resolução 309/2021/CONSEA,
juntamente com a Instrução Norma�va 01/2021/PROGRAD/PROCEA sobre A�vidades Curriculares de
Extensão.  Em discussão: Os conselheiros lamentam o fato de ainda não haver uma definição sobre o
pedido de ampliação na carga horária para os cursos de engenharia da UNIR. Contudo, avaliam sobre a
necessidade de dar prosseguimento à preparação do PPC. Nesse sen�do, concordam em analisar a
Instrução Norma�va  para aplicar na versão 19 da planilha (úl�ma versão de estrutura das disciplinas do
novo PPC) com as novas componentes curriculares fazendo as discussões e mudanças necessárias para a
próxima reunião, agendada para sexta feira, dia 09/07/2021, às 08h00. Discu�u-se ainda que, após esses
ajustes/adequações na proposta de PPC, essa  versão atualizada deverá ser encaminhada para discussão
entre o corpo docente, discente, técnico e a comunidade.  A professora Viviane es�ma um prazo para a
reunião de apresentação das novas  componentes curriculares para o final de Setembro.  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 05/07/2021,
às 10:16, 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 05/07/2021, às
10:32, 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 05/07/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file
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Documento assinado eletronicamente por CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Membro da Comissão,
em 05/07/2021, às 14:25, 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 0708620 e
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