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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 15h00min, pela plataforma virtual
h�ps://meet.google.com/nbq-bmpk-krk 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, Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero e a Profa. Dra. Daniela Sampaio convidada pelos
membros do NDE. A Profª Viviane iniciou a reunião cumprimentando a todos e deu início a Pauta 1-
Relatórios de Estágio II. A professora Viviane  passou a palavra para a professora Daniela que relatou
sobre Estágio II: Os alunos estão realizando o Estágio no mesmo local do Estágio I e com a mesma
a�vidade. Então, eles não têm material para formular um segundo relatório de estágio. O professor Ciro
pediu a palavra e manifestou dizendo que o relatório tem por finalidade apresentar o desenvolvimento
no estágio curricular do aluno na empresa descrevendo as a�vidades desempenhadas em áreas
diferentes. A professora Daniela sugeriu a possibilidade dos alunos fazerem uma apresentação do
relatório de estágio que já foi apresentado no estágio I. Todos os membros do NDE DAEE concordam com
a sugestão da professora. A professora Daniela irá providenciar e organizar o ciclo de apresentações.
Esta prá�ca trará mais dinamismo. A banca será composta por 03 docentes engenheiros para avaliar as
apresentações. E o professor Ezequiel comentou que reforçará aos docentes do departamento sobre a
figura do professor Orientador contemplada na Resolução n° 453/CONSEA de 21 de Setembro de 2016
. Visto que o professor Orientador é responsável pelo acompanhamento teórico prá�co do estágio,
devendo proceder a avaliação do estudante e intermediar o relacionamento com o Concedente e o
Supervisor/Preceptor. Pauta 2 -  Levantamento de disciplinas para o semestre 2022/2, alocação das
disciplinas para docentes do DAEE e docentes dos departamentos colaboradores e elaboração da
tabela de distribuição das disciplinas nos dias da semana e nos respec�vos horários. A professora
Daniela comenta que foi encaminhado e-mail para os docentes para manifestação quanto a
disciplina/dias da semana. E também foi providenciado um levantamento via formulário sobre as
disciplinas a serem ofertadas no período 2022.2, publicado no Site do Curso DAEE. 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 19:45, 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 1136356 e
o código CRC 8C4048EB.

https://secons.unir.br/uploads/ato/454_RESEA_Normas_Gerais_realiza_ao_Estagios_Cursos_Gradua_ao_UNIR_1188533443.pdf
https://eletrica.unir.br/noticia/exibir/24244
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
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