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ATA DE REUNIÃO

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma de webconferência da meet, (h�ps://meet.google.com/xja-xdrm-
qyk), sob presidência do professor Alberto Dresch Webler, os conselheiros do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião
extraordinária.  Abertura: às 8h40min, após 2ª convocação, com a presença dos conselheiros Elisabete Lourdes do Nascimento, Tiago de Oliveira Lima, Ana
Lúcia Denardin da Rosa, Robson Alves de Oliveira, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, José Roberto Ribeiro Júnior, Beatriz Machado Gomes, Adão da Silva
Oliveira. Ausências jus�ficadas:  Professores: Rodrigo Mar�ns Moreira,  João Gilberto de Souza, Renata Gonçalves Aguiar, Nara Luisa Reis de Andrade,
Margarita Maria Dueñas Orozco, Jeferson Alberto de Lima, Neiva Cris�na de Araújo e a TAE Ana Paula Cardiliquio e José das Dores de Sá
Rocha. Informes: (1) O técnico Tiago informa que, em relação aos processos de avaliação docente dos úl�mos semestres, a comissão tem recebido baixo
retorno dos alunos e, em alguns casos, as respostas são direcionadas no sen�do de prejudicar o professor com nota baixa em todos os critérios da avaliação.
Sugere então que o departamento pense em estratégias para aumentar o alcance da avaliação para que se obtenha médias mais representa�vas da
realidade. (2) Tiago também informa que em 07.12.2021, das 9 às 21h, ocorrerá a eleição de representantes docente e técnico-administra�vo junto ao
CONSEC do câmpus. (3) Tiago informa que a prévia da ata da reunião ordinária do mês de novembro está disponível para revisões até às 12h de 06.12.2021.
Ponto de Pauta 1.  Solicitação para cursar disciplina em outro departamento – Disciplina: Esta�s�ca II. Processo: 23118.011833/2021-17 – Interessada:
Leidilene Mar�ns de Souza. – 0824575 - Parecer da Professora Renata, sem discussões foi aprovado por unanimidade. Encerramento: nada mais havendo a
declarar a reunião é encerrada às onze horas e quarenta e nove minutos e eu Alberto Dresch Webler, lavrei a presente Ata, que vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS, Docente, em 06/12/2021, às 21:47, 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 ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em 08/12/2021, às 13:42, 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 0831740 e o código CRC DF09283F.
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