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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 2021,  às 13:30 horas, através da sala virtual, link
h�ps://meet.google.com/dry-vtdz-qsc, realizou-se a Reunião do NDE do Curso de Engenharia Elétrica da
Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência de  Viviane Barrozo da Silva,
coordenadora do NDE, e com o comparecimento dos membros José Ezequiel Ramos, Ciro José Egoavil
Montero, Mauren Pomalis Coelho da Silva, e ainda com a presença do vice-chefe do DAEE Lucas Feksa
Ramos. A Coordenadora iniciou os trabalhos saudando a todos e passou a palavra para a professora
Mauren que comentou sobre a reunião da CPAv ocorrida no dia 06/12 para esclarecimentos sobre os
procedimentos dos seminários e dúvidas dos NDEs. Informou que a CPAV geral (sob comando dos
servidores Nério e Robson) informa que o seminário passa a ter sua data limite de apresentação para o
dia 23/12/2021, e que é uma tarefa de trabalho conjunto entre NDE e CPAv Local. Que os dados dos
resultados do ques�onário feito em julho devem ser apresentados em evento público, e que deve-se
a�ngir às três esferas: discentes, técnicos e docentes. O professor Ciro sugeriu uma sexta-feira pra tal
apresentação do Seminário de Auto-avaliação, e o professor Ezequiel sugeriu a data para 17/12 a par�r
das 14:00 horas. Para a realização do Seminário todos concordaram que será necessário: Avaliar o
ques�onário aplicado; e no dia 08/12 às 19:00 horas cada membro do NDE apresentará sua análise;
posteriormente, com o resultado das discussões preparar a dinâmica do Seminário.  O professor Ezequiel
comentou que será necessário par�cipação de todos  (docentes, discentes e técnicos) no Seminário. A
professora Viviane coloca a necessidade de trabalhar as informações sobre o curso e a Universidade no
inicio de cada semestre para o corpo docente, discente e técnico. Principlamente sobre o PPC, PDI. Nada
mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, José
Ezequiel Ramos, 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 09/12/2021, às 11:02, 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 VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 09/12/2021,
às 16:25, 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 09/12/2021, às 16:28, 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
09/12/2021, às 16:43, 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 0835341 e
o código CRC 06143BDE.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


17/12/2021 14:45 SEI/UNIR - 0835341 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=951327&infra_sistema=1… 2/2

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 0835341


