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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 17h00min, pela plataforma virtual
h�ps://meet.google.com/gbn-yems-qdo 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,  Prof. 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- Seminário CPAv -   A Profª Viviane comentou com todos
os membros que considerando o comunicado 7 (1098116) constante no processo
SEI 23118.012374/2022-70 sugeriu que o evento seja realizado dia 31/10/2022 a par�r das 14: 00 horas
para  apresentar para todos os resultados da avaliação. Uma vez que o NDE entende que a avalição
docente pelo discente é um importante instrumento norteador para propositura de melhorias na
execução do Projeto Pedagógico do Curso.  A  Profª Viviane comenta que conforme a orientação con�da
no processo, o seminário será registrado como ação de extensão in�tulado evento.  A par�cipação de
todos nesse processo é muito importante, pois esta ação está associada significa�vamente no processo
de conhecimento ou na renovação do reconhecimento de cursos de graduação presencial da
Universidade. Todos concordam com a data do Seminário. Pauta 2-  Novo PPC - A  Profª Viviane pediu
aos membros do NDE para avançarem nos trabalhos das ementas para a próxima reunião dia 24/10  às
15:00 horas devido a urgência para aprovar o novo PPC. O professor Ezequiel está providenciando uma
planilha compara�va com as ementas para ser apreciada na reunião. Pauta 3- Ques�onário CPAv - A
Comissão Própria de Avaliação Execu�va – CPAv através do O�cio nº 2/2022/CPAV/REI/UNIR oportunizou
avaliação dos cursos. Contribuindo com a formulação de ações de melhorias, e tornando as tomadas de
decisão mais asser�vas na UNIR. O processo de reconhecimento e de renovação de reconhecimento do
Curso depende desta avaliação. O curso de Engenharia Elétrica deve promover uma ampla campanha de
sensibilização entre os docentes, discentes e técnicos para preencherem a Avaliação. Para os Acadêmicos
e Servidores Docentes as avaliações serão realizadas no SIGAA, conforme segue em anexo os guias de
acesso a avaliação. E para os Servidores Técnicos a avaliação esta disponibilizada no seguinte
link: h�ps://forms.gle/HuehVBMfniBpkzQM9. Não foi possível inserir no sistema SIGAA avaliação dos
técnicos por limitações do sistema. A profa Viviane propôs como estratégia pedir para os docentes que
em sua sala de aula orientar e auxiliar o aluno no preenchimento da avaliação. E também deixar
computadores do departamento a disposição dos alunos para aqueles que não tenham preenchido em
sala de aula. Será muito importante a par�cipação do Centro acadêmico nesta ação. A professora Viviane
irá comentar com os docentes e alunos sobre o preenchimento do ques�onário. Como o professor Ciro
lembrou, as questões são di�ceis para compreender. Pauta 4- Preenchimento do Plano Individual
Docente - PID - A professora Viviane comentou da necessidade do preenchimento do PID e o Professor
Ezequiel irá reforçar a solicitação para o corpo docente do DAEE. Para atender às recomendações da
Controladoria Geral da União (CGU) e também o processo de recredenciamento da UNIR. A solicitação do
preenchimento do PID será a par�r do semestre 2019/1 até o semestre 2022/1.  E a Data limite para
preenchimento dos PID será até 31/10/2022. Cumpre salientar que o preenchimento do PID é uma
demanda obrigatória, devendo ser preenchido a cada início de semestre, junto com o Plano de Ensino,
questão na qual todos os membros do NDE concordam. Pauta 5 - Semana da Engenharia Elétrica - O
professor Ezequiel informou que a Semana da Engen haria acontecerá nos dias 07 - 12/11/2022 e está
acontecendo reuniões de planejamento com a par�cipação do discente Gabriel Gon�jo e a professora

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWwcb1Ir6IwslN33-csHK47kNJKUZyGqlz21nnEm8sYOZdgA/viewform


25/10/2022 09:35 SEI/UNIR - 1140351 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12716… 2/2

Priscila. Não haverá Banner e sim apresentações nas salas. Será realizado um levantamento do número
de trabalhos para serem apresentados na Semana.  Pauta 6 - Atualização da página do curso - O
professor Ezequiel vai solicitar para a Larissa que seja atualizada a página com as informações dos cursos
de extensão, eventos entre outros detalhes. 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 JOSE EZEQUIEL RAMOS, Membro da Comissão, em
23/10/2022, às 19:23, 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 23/10/2022,
às 19:46, 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 1140351 e
o código CRC 67845287.
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