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ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2022, às 08h00min, pela plataforma virtual h�ps:// meet.google.com/bhm-mtvi-pts
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,  Dr. José Ezequiel Ramos e do Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero. A Profª Viviane iniciou a reunião cumprimentando a todos e
deu início a Pauta 1- Processo n° 23118.00419/2022-81 Avaliação Docente. A professora Viviane informou que o número de
alunos que par�ciparam da pesquisa foi muito pouco. A pesquisa é des�nada aos discentes que cursaram alguma disciplina no
semestre 2021.1 para avaliar o desempenho didá�co e pedagógico dos professores nas respec�vas disciplinas. E para isso era
necessário apenas acessar e preencher o ques�onário de avaliação disponibilizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPAv) no
Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA), que pela baixa procura ficará disponível aberto até o dia 30 de
junho de 2022. Os membros do NDE irão solicitar aos docentes, técnicos do departamento e Centro Acadêmico apoio para
incen�var os alunos a par�ciparem da avaliação. O professor Ciro comentou que o Ques�onário de Avaliação Docente pelo
Discente tem como obje�vo acompanhar a opinião do aluno sobre a disciplina cursada, condições de oferta e desempenho
didá�co e pedagógico do professor em sala de aula. E o professor Ezequiel complementa dizendo que a avaliação é um dos
aspectos considerados na avaliação do Curso de Graduação, e impacta diretamente nos indicadores de avaliação da Universidade
no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A professora vai pedir para colocar na página do curso a
informação. 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 14/06/2022, às 15:37, 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 14/06/2022, às 15:50, 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 14/06/2022, às 16:35, 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 1001803 e o código CRC 3F73DFF4.

Referência: Processo nº 999119628.000197/2019-32 SEI nº 1001803
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