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Orçado em pouco mais de R$ 6 mi-

lhões, a infra-estrutura do Curso de Enge-
nharia Elétrica da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), equipado com sofistica-
do material de laboratório, começa a sair 
do papel com a apresentação de Projeto 
Arquitetônico. 

A planta baixa e demais acessórios do-
cumentais, elaborados pela Eletronorte, já 
foram entregues ao Departamento, através 
do Núcleo de Ciência e Tecnologia, para 
apreciação e posteriores ajustes. A previsão 
é de que já neste segundo semestre do ano 
possam ser firmados os convênios entre a 
Eletronorte, Empresa que financia a cons-

trução, e Fundação Rio Madeira (Riomar), 
para que esta última possa endereçar as 
obras através de licitação aberta.

Durante entrevista ao Grau Informativo, 
a coordenação do Projeto, formada pelos 
professores Jorge Nepomuceno (Doutor), 
Marcelo Ferreira da Silva (Doutor) e Carlos 
Tenório (Doutor), destacou sobre as expec-
tativas que surgem com a materialização 
das instalações do Curso de Engenharia 
Elétrica. Para os professores, esse é um 
momento de consolidação dos objetivos 
iniciados ainda em 2002, quando os pri-
meiros contatos foram feitos para que esta 
graduação fosse implantada na Unir.

Professores Carlos 
Tenório, Jonas Ne-
pomuceno e Marcelo 
Ferreira, reunidos no 
Departamento

“O pensamento atual da Empresa é de que devemos contar 
com oferta de atrativos para que o trabalhador local, assim 

qualificado, não deixe mais a região após esse aperfeiçoamento”

Fixação de Pessoal

Passados quase 30 anos da instalação da pri-
meira hidrelétrica em Rondônia, Usinas de Sa-
muel, a Eletronorte se vê novamente diante da 
falta de mão-de-obra especializada para suprir 
as necessidades que devem chegar com a reali-
zação do Complexo do Madeira. No passado, a 
alternativa foi buscar noutras regiões do País es-
ses trabalhadores para a execução do empreen-
dimento e posterior manutenção. Centenas de 
especialistas tiveram que ser contratados e, os 
rondonienses, pela não-qualificação, acabaram 
ficando com os serviços auxiliares e de menor 

Sustentabilidade
Eletronorte qualifica mercado

Projeto arquitetônico está pronto e trâmite para construção será inciado

los Tenório, Nepomuceno justificou os resultados obtidos recentemente fazendo 
ressalva à equipe que assessorou o projeto em sua fase final. Segundo ele, há 
de se considerar também que todas as etapas foram bem objetivas pelas comis-
sões que as acompanharam. “O Projeto Político Pedagógico passou por todas as 

O chefe do Departamento de 
Engenharia e Física da Unir, pro-
fessor Jorge Nepomuceno, foi en-
trevistado pelo Grau Informativo e 
apresentou os efeitos práticos que 
o empreendimento deve propiciar 
para a realidade regional. Segundo 
ele, o Curso, devidamente estrutu-
ralizado, vai propiciar a criação de 
novas engenharias e cursos de tec-
nólogos. Ponto positivo, segundo 
ele, se considerarmos as expectati-
vas de desenvolvimento a que está 
submetida toda a Região Norte.

Acompanhados dos professo-
res Marcelo Ferreira da Silva e Car-

A implantação do Curso de Enge-
nharia Elétrica da Universidade Fe-
deral de Rondônia (Unir) teve suas 

amarras em discussões abertas no ano de 
2002 pelo Núcleo de Ciência e Tecnologia 
(NCT). Na época, o NCT já oferecia cur-
sos de ciências básicas de Química, Mate-
mática, Informática, Biologia e Geografia. 
Sendo estes, a base para as Ciências Apli-
cadas. Em evento do Comitê Técnico de 
Energia (CTE), em Manaus, o professor 
Júlio Militão (Doutor) realizou contato com 
a empresa Eletronorte e explicou sobre a 
possibilidade de implantação da gradua-
ção em Engenharia Elétrica na Unir.

Em 2003 foi composta a equipe técnica 
e realizada a elaboração do Projeto, pelo 
Núcleo de Ciência e Tecnologia. O projeto 
inicial do curso previa recursos de R$ 1,7  
milhões para uso em construção de pré-
dios, laboratórios, equipamentos e apoio 
administrativo. 

CONSELHO SUPERIOR

No ano de 2004 a Eletronorte acenou 
para a possibilidade de financiamento do 
curso na Unir quando oficializou a decisão 
de apoiar quatro (04) cursos de Engenha-
ria Elétrica na Amazônia. O termo de ade-
quação para a Instituição de Rondônia foi 
enviado ano passado (2006). A partir daí, 
a proposta do curso passa por avaliação 
junto ao Consea (Conselho Superior Aca-
dêmico), sendo aprovado no segundo se-
mestre desse mesmo ano. 

Ainda no mês de dezembro de 2006, 
uma nova equipe é formada para a rees-
truturação do Projeto do Curso. Os novos 

Trajetória do Curso iniciado em 2002

CRONOLOGIA

valores foram orçados, sendo corrigidos 
para R$ 6,2 milhões. 

O primeiro vestibular do curso de En-
genharia Elétrica da Unir foi realizado ano 
passado, com ingresso dos novos alunos no 
mês de fevereiro último (2007). Enquanto 
isso, representantes do curso se reuniram 
com o diretor de Gestão Corporativa das 
Centrais Elétricas do Norte (Eletronorte), 
Manoel Ribeiro. O novo orçamento, de R$ 
6,2 milhões, é apresentado. No início do 
mês de julho o Projeto Arquitetônico foi en-
tregue à Unir. Após aprovação, será aberta 
licitação para contratação de empresa que 
realizará construção das instalações do cur-
so no campus da Unir de Porto Velho.

“Os investimentos 
propiciados pela 
Eletronorte são 
decisivos para for-
mação de mão-de-
obra qualificada na 
região.”

“O Curso de En-
genharia Elétrica é 
o ponto de partida 

para a criação de 
um centro de exce-

lência tecnológica 
no Estado.”

Departamento

No desenho, a visualização do prédio de três pisos para o curso de Engenharia Elétrica
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Depois de concordar em abrir diálo-
go sobre os investimentos que a Eletro-
norte vem fazendo no setor de Ciência e 
Tecnologia da Região Norte, bem espe-
cificamente em Rondônia, o engenheiro 
Fernando Fonseca qualificou de empre-

endimento necessário. Isso, em referên-
cia à futura construção do prédio que vai 
abrigar o curso de Engenharia Elétrica 
da Unir. Segundo ele, a Empresa tem 
investindo no desenvolvimento e, dessa 
forma, garante a fixação de profissionais 
do setor de energia.

Os investimentos no setor de Ciên-
cia e Tecnologia da Universidade Fede-
ral de Rondônia (Unir), de acordo com 
Fernando Fonseca, são iniciais e, foram 
possíveis devido à iniciativa da própria 
instituição de Ensino em se antecipar e 
abrir o primeiro curso do setor de Ener-
gia Elétrica na Região. Ele esclareceu 
que a Eletronorte precisava investir na 
qualificação de mão-de-obra e, como a 
Universidade já estava com seu curso de 
Engenharia Elétrica a pleno vapor, esta 
foi priorizada com o atendimento em in-
fra-estrutura. 

Para viabilizar e tornar possível o Pro-
jeto, segudno Fernando Fonseca, a aju-
das da deputada Marinha Raupp e sena-
dor Valdir Raupp foram fundamentais.

Engenheiro Fernando Fonseca, 
Engenheiro/Gerente Regional da Eletronorte

status. Mas, agora, de acordo com informações do Engenheiro Fernando Fonseca, Gerente 
Regional da Eletronorte, a situação é outra e, para ele, a criação de uma estrutura comple-
mentar à qualificação profissional põe as “coisas no lugar” e reduz os impactos sociais e de 
mercado. Ele explica como a Empresa investe no desenvolvimento através da destinação de 
recursos para o setor de Ciência e Tecnologia. Acompanhe entrevista abaixo:

2008: entrega parcial da obra
O cronograma do empreendimento 

prevê a entrega parcial das obras até o mês 
de dezembro do próximo ano, 2008. Entre 
os meses de julho e dezembro, do mesmo 
ano, as instalações de equipamentos dos 
laboratórios começam a acontecer.

De acordo com as informações do De-
partamento do curso, todo o complexo que 
comporta a estrutura física de Engenharia 

Elétrica será concluída e entregue ao final 
do ano de 2010, quando estarão acomo-
dados os cerca de 200 alunos dispostos em 
cinco turmas. Os coordenadores do Proje-
to acreditam que ainda este ano, seguindo 
o trâmite normal, possa ocorrer o repasse 
de pelo menos R$ 3 milhões, dos seis esti-
mados, caso o convênio seja firmado entre 
a Riomar e a Eletronorte.

A criação do curso de Engenha-
ria Elétrica na Unir foi uma iniciati-
va que, na opinião dos técnicos do 
setor, contribuiu para que a Institui-
ção saísse na frente, considerando 
que outras universidades da Região 
também almejavam obras do mes-
mo porte. Segundo informações, 
o prédio do Curso de Engenharia 
terá Laboratório de Máquinas (1), 
de Equipamentos Elétricos (1), de 
Eletrotécnica (1), Eletrônica Indus-
trial (1), Fenômenos de Transporte 
(1), Eletrônica(1), Sistemas Digitais 
(1), Controle e Modelagem (1), Ele-
tromagnetísmo (1), Informática (3), 
Planejamento Gráfico (2) e Física 
(3). Incluindo salas de aula, de pro-
fessores e administração, o prédio 
totaliza mais de 6 mil metros qua-
drados de área construída.

A construção do prédio de Engenha-
ria Elétrica já tem local definido. Ele será 
levantado no espaço que compreende en-
tre a Biblioteca Central da Unir e pavilhão 
em que se situa a Dirca. De acordo com 

layout, a obra vai cruzar a passarela que 
liga as duas referências, numa extensão 
de pouco mais de 40 metros. O curso de 
Bacharelado em Engenharia Elétrica pos-
sui atualmente dois professores  com for-
mação em Engenharia e dois em Física. 
São 10 períodos, com aulas em formato 
integral. O professor Júlio Militão, durante 
entrevista ao Grua, ressaltou que “durante 
o processo de implantação, as primeiras 
turmas carecem de investimentos, dado 
o histórico dos cursos da Unir. Não basta 
criar cursos, mas estruturá-los em discipli-
nas especificas e comuns, oferecer livros e 
estrutura”, finalizou.

PRÉDIO: entre Biblioteca e Dirca

O prédio vai ser construído entre a Biblioteca Central e 
o prédio da Dirca, no campus da Unir de Porto Velho

discussões possíveis. 
Isso foi fundamen-
tal”, finalizou. Para 
atender essa estru-
tura será necessário 
um quadro com pelo 
menos 30 professo-
res e 10 técnicos.

Obra robusta

Fernando Fonseca

Engenheiro/Gerente 
Regional da Eletro-

norte, em Rondônia

Professor 
Jorge NePomuceNo

Professor 
carlos TeNório


