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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 14 horas, através da sala virtual, link
h�ps://meet.google.com/dfw-tojz-vvy, realizou-se a Reunião do NDE do DAEE, Curso de Engenharia
Elétrica da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência de José Ezequiel Ramos, vice-
coordenador do NDE, e com o comparecimento dos membros Ciro José Egoavil Montero, Mauren
Pomalis Coelho da Silva, e ainda com a presença do vice-chefe do DAEE Lucas Feksa Ramos. O Vice-
coordenador iniciou os trabalhos saudando a todos e leu o despacho 0815032 do SEI NUP
23118.011256/2021-63. A professora Mauren falou sobre o seminário a ser feito em 10/12, que devemos
preparar esse evento público e já estar com as propostas de melhoria dos pontos crí�cos. O professor
Ezequiel leu todo o relatório de respostas do curso de Engenharia Elétrica. A professora Mauren pontuou
que a função da Comissão local poderia ter sido melhor aproveitada se houvesse um melhor
entendimento das responsabilidades da mesma, a professora informa que contatou os responsáveis da
Comissão geral e que não ficou clara a função da Comissão Local, e que foi informado que, no tempo
devido, chegariam as demandas da Comissão local. A professora acredita que essas demandas sejam com
o processo em questão, mesmo que com coordenação do NDE, uma vez que é a este que se atribuiu a
con�nuação das demandas da Auto-Avaliação no processo 23118.011256/2021-63. O professor Ezequiel
sugeriu fazer o relatório através do modelo divulgado. O professor Ciro sugeriu verificar o relatório
anterior e se basear em partes por ele. Acessando os documentos da época da úl�ma Auto-Avaliação foi
verificado o trabalho do NDE, que está na página da elétrica as informações da Auto-Avaliação de
2018, no link: h�ps://eletrica.unir.br/pagina/exibir/4044. Por fim, decidiu-se inserir o modelo no drive e
que todos os demais membros colaborem com seu desenvolvimento e preenchimento, ainda propõe
uma nova reunião do NDE para dia 03/12 às 14h30min. Nada mais havendo a tratar, às 16h o Senhor
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 MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Membro da
Comissão, em 30/11/2021, às 17:02, 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 CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Membro da Comissão,
em 30/11/2021, às 17:03, 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, Membro da Comissão, em
30/11/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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