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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos dois  dias do mês de outubro do ano de 2021,  às 08h00, pela plataforma virtual
h�ps://meet.google.com/tpm-jzqy-nkv, realizou-se a reunião do Núcleo Docente Estruturante do
Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a
Presidência do Vice-Presidente do NDE, Prof. José Ezequiel Ramos. Compareceu à reunião o membro do
NDE, Prof. Ciro José Egoavil Montero e, como convidado, o Vice-chefe do DAEE, Prof. Lucas Feksa Ramos.
O Prof. Ezequiel iniciou a reunião informando que a Presidente do NDE, Profa. Viviane Barrozo da Silva foi
testada posi�vo para a Covid-19, estando em processo de recuperação.  Sobre a ausência da Profa.
Mauren Pomalis Coelho da Silva, que também faz parte do NDE, Informou que não conseguiu contato
com a mesma, pois a Profa. já havia informado anteriormente que estava com problemas no celular. Após
esses informes, o Prof. Ezequiel  explicou que essa reunião tem por obje�vo definir critérios/orientações
para a elaboração dos Planos Acadêmicos dos Docentes lotados no DAEE, conforme deliberação do
CONDEP 0766235. Ressaltou que a solicitação para a elaboração desses planos tem a ver com o Relatório
nº 201410716, emi�do pela Auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) – Processo SEI:
23118.009978/2021-58. Ainda com a palavra, o Prof. Ezequiel informou que os seguintes professores já
encaminharam seus Planos/Relatórios: 1.Prof. Fabrício ( diretamente no processo) – Considerou 2020-
2021; 2.Prof. Priscila (enviou por e-mail) – considerou 2021; 3.Prof. Paulo de Tarso ( enviou por e-mail) –
considerou 2021-1 e 2021-2; 4.Prof. Jorge Nepomuceno ( enviou por e-mail) – considerou  2020-2 e 2021.
Após ampla análise e discussão dos fatos, teve-se como resultado as seguintes deliberações: a) como
estamos no final do ano, o Plano tem caracterís�ca de Relatório. Assim,  para o período passado é
Relatório e para o período futuro, até 31/12/2021, é Plano. Contudo, manteremos a linguagem de
“Plano”; b) o Plano é de 2021, porém, para aqueles que já o prepararam considerando o ano de 2020,
tudo bem. Entendemos que informações a mais também atendem ao que foi solicitado; c) nova
mensagem  será encaminhada aos professores, informando que o Plano é do ano 2021, porém, quem
quiser relatar as a�vidades realizadas em 2020, também será aceito; d) sobre o PID, resolvemos
propor uma linha mais flexível.  Nosso entendimento é consultar a Profa. Mauren e, se ela aceitar, fazer
uma Ordem de Serviço (OS) designando-a para dar  apoio/orientações aos professores que �verem
dúvidas no preenchimento do PID. Nesse caso, o prazo não é o mesmo do Plano, podendo se estender
até o período do recesso deste semestre, quando os professores estarão mais livres para dedicarem-se a
essa a�vidade; e) uma comissão será designada, por meio de OS para propor subsídios que possam
contribuir para modelos padronizados de Apresentação dos Planos de A�vidades dos Docentes; f) os
Planos de A�vidades dos Docentes para 2022 deverão ser realizados até o final de novembro de
2021. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e, para constar, eu, José Ezequiel Ramos,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Membro da Comissão, em
04/10/2021, às 09:45, 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 04/10/2021, 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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03/11/2021 16:59 SEI/UNIR - 0773403 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=886309&infra_sistema=1… 2/2

Documento assinado eletronicamente por LUCAS FEKSA RAMOS, Vice-Chefe de Departamento, em
04/10/2021, às 11:25, 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 0773403 e
o código CRC 6708AF43.
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