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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 15h00min, 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 do Prof. José Ezequiel Ramos e com o comparecimento dos membros do NDE. O Prof. José
Ezequiel iniciou a reunião e deu início a Pauta 1 - Novo PPC - O Prof. Ezequiel comentou sobre o avanço
dos trabalhos das ementas, contudo verificou-se que essa planilha compara�va das ementas precisa ser
revisada novamente. Pauta 2 - Preenchimento do PID - O Prof. Ezequiel fez o levantamento dos PIDs dos
professores do DAEE, observando-se que ainda faltam poucos professores preencherem e submeterem
para homologação. Sendo que a Data limite para preenchimento dos PID será até 31/10/2022.  Pauta 3 -
Semana da Engenharia Elétrica - O professor Ezequiel informou que a Semana da Engenharia que
acontecerá no período do 07 a 12/11/2022 precisará do apoio dos servidores do DAEE para poder
completar as a�vidades no tempo certo e pedirá a colaboração dos colegas para que par�cipem com a
execução das a�vidades planejadas. Nada mais havendo a tratar, a Senhor 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 CIRO JOSE EGOAVIL MONTERO, Docente, em 24/10/2022,
às 17:30, 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
24/10/2022, às 17:32, 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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