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Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 17h00min, pela plataforma virtual
h�ps://meet.google.com/gtv-pxic-cut 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 e do Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero. A Profª Viviane iniciou a reunião
cumprimentando a todos e deu início a  Pauta 1- INFORMES: a. A professora Mauren informou que
entrou em contato via e-mail com a Regulação de graduação da UNIR, no intuito de averiguar e �rar
dúvidas a respeito das disciplinas especiais, em período especial, e a questão de turnos do curso integral.
A professora aguarda a resposta para passar as informações de esclarecimento a todos. b. As informações
no site do curso estão todas atualizadas, cumprindo a Lei de Acesso à Informação e transparência. As
atualizações no site foram executadas tanto pela comissão formada pelos técnicos Larissa, Gladistone e
João Pedro, quanto pela própria chefe do DAEE, Mauren Pomalis. Atas, documentos, regimentos, agenda,
contato, FAQ, toda e qualquer informação dentro do que pede o Relatório da SIC foi atendido, ficando
restando apenas os relatórios dos projetos PIBIC já realizados, visto que os de extensão e projetos
ins�tucionalizados ainda estão em execução. Pauta 2 - Estratégias de melhoria do rendimento do aluno.
A professora Viviane disse que os Indicadores de Qualidade da Educação Superior são importantes
instrumentos de avaliação. E avaliar inicialmente a retenção é uma métrica importante que diz muito a
respeito da qualidade do ensino oferecido. Os membros do NDE concordam em realizar um
levantamento de tais índices e  propor estratégias que aumentem o engajamento dos alunos e,
consequentemente, a diminuição da retenção. A professora Mauren comentou também que todas as
ações de pesquisa e extensão do departamento estão no site. Está métrica evolui. Fica acordado que na
próxima reunião será realizado a leitura e análise dos relatórios. 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 31/08/2021, às
20:46, 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 31/08/2021, às 21:02, 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 31/08/2021, às 21:53, 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 0748632 e
o código CRC 7CF421B2.
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