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Aos  23  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  2022,   às  17:00  horas,  através  da  sala
virtual,  link   h�ps://meet.google.com/yjs-qjpd-trc,  realizou-se  a  Reunião  do  NDE  do  Curso  de
Engenharia  Elétrica  da  Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia,  sob  a  Presidência  da
professora Viviane Barrozo da Silva, presidente do NDE, e com o comparecimento dos membros  Ciro
José Egoavil Montero, Mauren Pomalis Coelho da Silva e com a presença do vice chefe do DAEE Lucas
Feksa Ramos. A ausência do professor José Ezequiel Ramos foi jus�ficada. A Presidência iniciou os
trabalhos  saudando  a  todos  e  dando  início  a  pauta:  a.  Planos  de  Ensino  2021.2  –  Conforme
estabelecido  na RESOLUÇÃO  Nº  391,  DE  25  DE  FEVEREIRO  DE  2022  que  aprovou  o  Calendário
Acadêmico 2021.2 e retorno às a�vidades presenciais dos cursos de graduação os membros do NDE
recomendam a data de 30/03/2022 para o envio dos planos de ensino para análise do NDE, visto que
o  calendário  estabelece  como  data  limite  para  a  entrega,  pelos  docentes,  dos  Planos  de  Ensino
01/04/2022.  A professora Viviane alerta que todos os docentes devem estar atentos para orientar os
discentes em relação ao Art. 4º da Resolução que diz "Estudantes com sintomas gripais ou diagnós�co

de Covid-19 estarão autorizados a realizar a�vidades acadêmicas para a compensação do período que

es�veram afastados, por esses mo�vos, em disciplinas prá�cas e/ou estágios, devendo encaminhar o

requerimento  com  o  atestado  médico  para  a  homologação  do(s)  chefe(s)  de  departamento

responsável(is) pelo(s) componente(s) curricular(es) em questão”.  Com a palavra a professora Mauren
comentou sobre a situação dos docentes que se enquadram nas previsões do art. 4º da Instrução
Norma�va nº. 90, de 28 de setembro de 2021, do Ministério da Economia, os planos de ensino devem
apresentar  a  modalidade  adotada  pelo  docente  nestas  condições:   forma  híbrida  ou  remota.
Lembrando  que  o  percentual  mínimo  quan�ta�vo  de  aulas/a�vidades  síncronas  em  relação  às
disciplinas ofertadas de forma hibrida ou remota foi estabelecido em 50%. Os planos de ensino devem
ser organizados levando em consideração a capacidade instalada de biossegurança da unidade ou do
campo de prá�ca conforme o Art. 5º da Resolução. A professora Viviane diz que existe um processo
SEI   23118.002349/2022-88  no qual  até  o  momento dois  docentes  manifestaram com as  devidas
jus�fica�vas  para  ofertar  disciplinas  de  forma  hibrida  ou  remota.  Mas,  também  lembra  que  foi
encaminhado a todos os docentes um e-mail  solicitando a manifestação sobre a forma de ensino.
Outro  ponto  que  todos  os  membros  do  NDE  sugerem  que  todos  os  docentes  façam  a  leitura
da RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021 que regulamenta o processo de avaliação discente.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar,
eu, Ciro José Egoavil  Montero, lavrei  a presente Ata,  que, lida e aprovada, vai  por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em
23/03/2022, às 19:06, 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, Docente, em
23/03/2022, às 19:37, 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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Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Docente, em
24/03/2022, às 15:39, 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 0914623 e o código CRC 1BE4487C.

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 0914623
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