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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos seis dias do mês de maio do ano de 2021, às 16h25min, reuniram-se pelo serviço de comunicação
por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n. 42/2019/CJP/UNIR, de
16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação do Prof. Robson Alves de Oliveira. Estavam
presentes a Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro �tular), o Prof. José Roberto Ribeiro Júnior
(Membro �tular), o Prof. Rodrigo Mar�ns Moreira (Membro �tular) e a Profª. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro �tular). Informes: (1) O professor Robson informa sobre a confirmação do convite recebido da
professora Dra. Sylviane Beck Ribeiro, do Departamento de Engenharia Florestal do Campus Rolim de
Moura – RO, que convida o “NDE da Engenharia Ambiental” para par�cipação numa conversa com o prof.
Vanderli de Oliveira, presidente da ABENGE, que abordará as mudanças nas DCNs das Engenharias e será
realizada no dia 18.05.21 às 18 horas. Ponto de Pauta: (1) Discussão do processo 23118.004560/2021-54,
que trata das sugestões de alteração do PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária da Fundação Universidade Federal de Rondônia: O professor Robson inicia fazendo a leitura do
ponto de pauta e abre para discussão sobre os memorandos respondidos em conjunto pelos membros do
NDE, no texto seguinte. Assunto: Documento SEI n. 0654453 - Solicitação ao NDE para atribuição das
disciplinas de Prá�cas Laboratoriais em Engenharia Ambiental e Sanitária e Legislação Ambiental.
Interessada: Profa. Elisabete Lourdes do Nascimento. Relatores: Membros do Núcleo Docente
Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação para atribuições das disciplinas Prá�cas Laboratoriais
em Engenharia Ambiental e Sanitária e Legislação Ambiental à docente Elisabete Lourdes do Nascimento.
II – Análise: A docente possui déficit de horas-aula atribuídas a si no novo PPC, com apenas 120 horas,
configurando um déficit de 200hs de CH de disciplinas, obrigatórias para cumprir a Resolução n°95
(18.07.2019) que são 320hs/ano, no mínimo, para um professor T40 DE com carga horária semanal de
8hs/relógio. A professora ar�culou a atribuição da disciplina de Prá�cas Laboratoriais em Engenharia
Ambiental e Sanitária com a professora Beatriz, que concordou. Quanto ao professor Alberto, o professor
possui carga horária de 360 horas. Ainda, solicita a disciplina de Legislação Ambiental, que está sob a
responsabilidade de uma docente de outro departamento. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor
juízo, o NDE é de parecer favorável às solicitações de atribuição das disciplinas. Assunto: Documento SEI
n. 0654995 - Solicitação ao NDE para atribuição da disciplina de Física II à docente Beatriz Machado
Gomes e atualização do quadro 5.4. Interessada: Profa. Beatriz Machado Gomes. Relatores: Membros do
Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação para atribuição da disciplina de Física
II à docente Beatriz Machado Gomes e adição das disciplinas de Química Geral e a opta�va de Análise
Química Instrumental no quadro 5.4. II – Análise: A disciplina de Física II será ministrada pela docente,
que apresenta qualificação para o mesmo, ainda, o quadro 5.4 apresenta as disciplinas que cada docente
está responsável, assim, deverá ser adequado para apresentar as atualizações. III – Parecer: Diante do
exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável às solicitações. Assunto: Documento SEI n.
0655487 - Solicitação ao NDE da inclusão de uma disciplina opta�va na proposta do novo PPC.
Interessado: Prof. Jose Roberto Ribeiro Junior. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante. I –
Relato: Trata-se de uma solicitação de inclusão da disciplina Métodos Numéricos e Computacionais na
proposta do novo Projeto Pedagógico de Curso da Engenharia Ambiental e Sanitária enviada ao
presidente do NDE e demais membros. É solicitada a inclusão como disciplina opta�va, e a proposta
contém ementa, obje�vos e bibliografia. A disciplina possui carga horária de 80 horas e não possui pré-
requisito. II – Análise: Trata-se de disciplina opta�va, assim, a inclusão da mesma não resultará em
alteração na matriz curricular do PPC da Engenharia Ambiental e Sanitária. Ressalta-se ainda que a
proposta apresenta carga horária, ementa, obje�vo e bibliografia básica e complementar. III – Parecer:
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Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável à inclusão da disciplina Métodos
Numéricos e Computacionais na proposta do novo PPC como disciplina opta�va com carga horária de 80
horas. Assunto: Documento SEI n. 0656098 - Interessado: Prof. ALBERTO DRESCH WEBLER. Relatores:
Membros do Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de um documento encaminhado ao NDE
com 11 solicitações, as quais são listadas abaixo: 1. Inserção de referências bibliográficas no texto, em
especial nos tópicos iniciais. 2.A disciplinas de Administração e Economia está repe�do na página 137 no
quadro 5.4. 3. A disciplina de Topografia adicionar no nome do Professor Jeferson no quadro 5.4; 4. A
disciplina de Química Geral e Análise Química Instrumental adicionar no nome da Professora Beatriz no
quadro 5.4; 5. A disciplina Planejamento socioambiental em alguns momentos está Planejamento sócio-
ambiental. 6. A disciplina Planejamento Urbano adicionado ao nome do Professor João não tem ementa
no PPC. Segundo o Professor João passou para Planejamento socioambiental. 7. Na reunião do dia
26/04/2021 foi informado que o estágio supervisionado ficaria sob a responsabilidade do chefe do
departamento, contudo no Art. 19 e §1 informa. "§1- O(s) docente(s) coordenador(es) será(ão)
designado(s) pelo chefe de departamento da unidade acadêmica", Assim fiquei na dúvida sobre isso.
Juntamente referente o Art. 20, especificamente: "§1- O(A) docente a ser escolhido(a) como
coordenador(a) de estágio deverá, preferencialmente, ter experiência em supervisão de estágio e dispor,
para esse trabalho, de uma carga horária de, no mínimo, vinte horas semanais." Logo entendo que essa
demanda não seria interessante ficar sob a responsabilidade da chefia do departamento, vale ressaltar
que diferem das atribuições da chefia do departamento. Contudo, gostaria em detrimento da
necessidade de acompanhamento do estágio supervisionado, com caracterís�ca no auxílio da execução
com supervisor no ambiente do estágio, logo o professor responsável de fato ele desenvolve a�vidades
com par�cipação direta, através de informações, conteúdos referentes a a�vidade de estágio e outros.
Venho sugerir que estágio supervisionado seja uma disciplina, para que tenha um professor dedicado a
isso, para manter a qualidade do estágio. 8. Na página 246 no Art.12 �rar a palavra ALTO. 9. Art. 38 re�rar
a encadernamento da versão final e subs�tuir para armazenamento digital. 10. A disciplina de Legislação
ambiental, apresentar no mínimo 60h. Vale ressaltar que a consulta foi feita aos professores Rogério,
Neiva e Irene, ambos informaram que 40 horas é pouca CH. Caso necessário poderia reduzir a carga
horário Materiais e Processos de Construção para 60h. 11. Verificar a possibilidade de remover os dados
de CPF e telefones do PPC. II – Análise: Em relação à solicitação 1 o NDE informa que mudou o texto da
parte introdutória u�lizando as informações presente no PDI atual da UNIR, ademais algumas partes do
texto foram aproveitados do documento elaborado pelos colegas que estavam na outra cons�tuição do
NDE e não apresentava referências, assim esse item foi atendido em partes; Em relação às solicitações 2,
3, 4, 5 e 6 foram todas acatadas e o texto foi corrigido na versão atual do documento; Em relação à
solicitação 7 o texto foi alterado, e informamos que o Estágio terá sim acompanhamento de um
orientador que será um docente do DEA designado pelo chefe de departamento via ordem de serviço;
Em relação às solicitações 8 e 9 foram acatadas e o texto foi corrigido na versão atual do documento; Em
relação à solicitação 10 essa não foi acatada, pois todas disciplinas terão 40 ou 80 ou 120 horas, essa
questão já foi intensamente discu�da, inclusive na reunião do CONDEP/DAEA do dia 26.04.2021. Em
relação à solicitação 11 não é possível remover os dados solicitados, uma vez que eles são necessários
para o cumprimento da Resolução n.º 278/CONSEA. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o
NDE é de parecer favorável às solicitações 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, parcialmente favorável as solicitações 1 e 7 e
contrário as solicitações 10 e 11. Assunto: Documentos SEI n. 0656435 e 0656525 – Solo, Manejo e
conservação ou Pedologia. Interessado: Prof. Jeferson Alberto de Lima. Relatores: Membros do Núcleo
Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação de inclusão da disciplina de Solo, Manejo e
conservação ou Pedologia na proposta do novo Projeto Pedagógico de Curso da Engenharia Ambiental e
Sanitária. É solicitada a inclusão como disciplina obrigatória ou opta�va, e a proposta contém ementa,
obje�vos e bibliografia. A disciplina possui carga horária de 60 horas e não possui pré-requisito. II –
Análise: Não é mais possível a inclusão de componente curricular obrigatória na Matriz Curricular.
Também não é possível inclusão de disciplina com carga horária de 60 horas. Tratando-se de disciplina
opta�va, a inclusão da mesma não resultará em alteração na matriz curricular do PPC de Engenharia
Ambiental e Sanitária. Ressalta-se ainda que a proposta apresenta carga horária, ementa, obje�vo e
bibliografia básica e complementar. Após contato e a devida aceitação do professor Jéferson Alberto de
Lima, o NDE propõe a alteração da nomenclatura da disciplina para “Manejo e conservação do solo”.
Propõe ainda a alteração da carga horária para 80 horas. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor
juízo, o NDE é de parecer favorável à inclusão da disciplina Manejo e conservação do solo na proposta do
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novo PPC como disciplina opta�va com carga horária de 80 horas. Assunto: Documento SEI n. 0657086 –
Registro de solicitações - alterações PPC. Interessada: Profa. Nara Luisa Reis de Andrade. Relatores:
Membros do Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação enviada ao presidente
do NDE e demais membros, para que sejam registradas as seguintes solicitações de alteração no PPC: 1).
Quadro 5.4, subs�tuir "Disciplina que ministrará" por "Disciplina que poderá ministrar"; 2). Quadro 5.4,
inserir nas disciplinas a mim relacionadas a disciplina Prá�cas em Educação Ambiental; 3). Corrigir no
Quadro 5.5, minha formação: Engenharia Sanitária; 4). Considerar adequar a componente curricular TCC
para disciplina, com atribuição de 40h para o(s) professor(es) orientador(es) responsáveis. II – Análise:
Em relação a solicitação 1, após nova consulta a Resolução n. 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012 que
regulamenta os parâmetros para a elaboração de Projetos Polí�co-Pedagógicos de cursos de graduação
da Universidade Federal de Rondônia, constatou-se que a nomenclatura correta que deve constar no
quadro 5.4 é “Disciplinas que ministra no Curso”. Em relação a solicitação 2, “inserir no quadro 5.4 a
disciplina Prá�cas em Educação Ambiental”, a solicitação é per�nente. Em relação a solicitação 3, “corrigir
no Quadro 5.5, minha formação: Engenharia Sanitária”, a solicitação é per�nente. Em relação a
solicitação 4 “Considerar adequar a componente curricular TCC para disciplina, com atribuição de 40h
para o(s) professor(es) orientador(es) responsáveis.”. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será
oferecido no 10º período como componente curricular obrigatório para integralização curricular, mas não
constará como disciplina e não terá carga horária para nenhum professor. Entretanto, a referida
componente curricular será atribuída ao(s) professor(es) que esteja(m) orientado aluno(s) de TCC, e isso
contará pontos como orientação para o professor no momento da progressão funcional. III – Parecer:
Diante do exposto, o NDE é de parecer favorável à aceitação das solicitações 2 e 3, e de parecer contrário
as solicitações 1 e 4. Assunto: Documento SEI n. 0657091 – modificações. Interessado: Prof. Joao
Gilberto de Souza Ribeiro. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de
uma solicitação enviada ao NDE com as seguintes sugestões de modificação: página 130 – 1) Onde está
escrito "Planejamento Urbano" considerar "Planejamento Socioambiental"; 2) Experiência Profissional,
excluída as a�vidades de magistério (anos): 4 anos; 3) Experiência no magistério superior: 12 anos; 4)
para o professor João Gilberto, penso que deva aumentar um ano para cada docente, tendo em vista que
vai ser publicado em 2021. Página 151 5) o novo gerente da biblioteca é o Bruno Crespo Soares. Outros:
6) Sugestão contabilizar ao professor 40h para o componente TCC; 7) Sugestão enviar para correção
ortográfica. II – Análise: Em relação a solicitação que diz onde está escrito "Planejamento Urbano"
considerar "Planejamento Socioambiental". Após análise constatou-se que a solicitação é per�nente,
assim, o nome da disciplina foi ajustado de “Planejamento Urbano” para "Planejamento Socioambiental".
Em relação a solicitação de experiência profissional, excluída as a�vidades de magistério (anos): 4 anos, a
solicitação é per�nente. Em relação a solicitação Experiência no magistério superior: 12 anos, a
solicitação é per�nente. Em relação a solicitação de “para o professor João Gilberto, penso que deva
aumentar um ano para cada docente, tendo em vista que vai ser publicado em 2021”, a solicitação é
per�nente. Em relação a solicitação da Página 151, na qual lê-se “o novo gerente da biblioteca é o Bruno
Crespo Soares”, a solicitação é per�nente. Assim foi feita seguinte correção: Bruno Crespo Soares:
Bibliotecário/Gerente de Atendimento ao Público e Alex Alves Almeida: Bibliotecário. Em relação a
“Sugestão contabilizar ao professor 40h para o componente TCC”. O Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) será oferecido no 10º período como componente curricular obrigatório para integralização
curricular, mas não constará como disciplina e não terá carga horária para nenhum professor. Entretanto,
a referida componente curricular será atribuída ao(s) professor(es) que esteja(m) orientado aluno(s) de
TCC, e isso contará pontos como orientação para o professor no momento da progressão funcional. Em
relação a “Sugestão enviar para correção ortográfica”, o PPC já passou por exaus�va avalição, seja pelos
membros do NDE, seja pela Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/UNIR, seja pelos conselheiros do
CONDEP-EA, pois todos já realizaram a leitura do documento SEI Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
documento SEI n. 0543252. Assim o NDE considera desnecessária tal revisão. Salienta-se ainda que o NDE
não dispõe de recursos financeiros para custear correção ortográfica. III – Parecer: Diante do exposto,
salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável à aceitação das solicitações 1, 2, 3, 4 e 5 e de parecer
contrário as solicitações 6 e 7. Assunto: Documento SEI n. 0657251 - Apontamentos e Sugestões para
o PPC 2021 do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Interessada: Prof.a Patricia Soares de Maria
de Medeiros. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE. I – Relato: trata-se de uma
solicitação enviada ao NDE com as seguintes sugestões: 1) cada professor confira as referências
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bibliográficas básicas e complementares dos componentes curriculares sob sua responsabilidade; 2) que
seja avaliada pelo NDE e pelo colegiado do curso a per�nência das considerações destacadas sobre os
conteúdos dos componentes curriculares para que sejam corrigidas na proposta do PPC. II – Análise:
solicitação 1) a etapa de correção das referências bibliográficas básicas e complementares por cada
professor foi realizada. Ressalta-se que em uma troca de mensagens entre membros do NDE e demais
professores do departamento, em março de 2018, foi abordado sobre o mesmo trecho da Resolução
278/CONSEA. Desta forma, no mínimo desde esse período é de conhecimento de todos as proporções
recomendadas. Ademais, de acordo com o bibliotecário da UNIR, o principal requisito para comprar livros
novos é que os mesmos estejam presentes no PPC; solicitação 2) é de suma importância as perguntas
elencadas pela professora, no entanto, a etapa de adequações nas ementas foi realizada durante as
discussões de cada Grupo de Trabalho – GT (com início em outubro de 2019) e também durante os dias
10 e 13.02.2020, quando o Departamento de Engenharia Ambiental se reuniu para discu�r e aprovar o
Projeto Polí�co Pedagógico, conforme pode ser constatado nas atas com documentos SEI n.: 0393685,
0393686, 0393687, 0393688, 0393689 e 0393690. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o
NDE é contrário às solicitações 1 e 2. Assunto: Solicitação ao NDE para inclusão de informações pessoais
da docente Dr. Patrícia Soares de Maria de Medeiros no PPC 2021 – doc. 0657250. Interessada: Profa.
Dr. Patrícia Soares de Maria de Medeiros. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante. I –
Relato. Trata-se de um documento encaminhado ao NDE com 5 solicitações, as quais são listadas abaixo:
1.Quadro 5.3 – Relação do Corpo Docente do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, correção da
grafia do nome completo da interessada; 2.Quadro 5.4, inserção de dados referente à experiência
profissional e do link de seu Currículo La�es, alteração do cabeçalho do Quadro no item “Disciplinas que
ministrará” para “Disciplinas que posso ministrar”, bem como a inclusão de novas disciplinas que poderá
ministrar no curso; 3.           No Quadro 5.5, alteração da área de formação da docente para Ciências
Biológicas; 4. Na subseção 5.3.2, correção no quan�ta�vo de docentes com doutorado no departamento,
bem como inserção no corpo do texto da área de doutorado da docente; e 5. Proposta de 3 novas
disciplinas opta�vas, as quais os quadros com suas ementas, obje�vos e bibliografias são apresentados.
Vale ressaltar que houve um equívoco na numeração dos quadros e da subseção do documento de
solicitação da requerente, doc. 0657250, e, por isto neste relato os números foram alterados para ficarem
como consta na proposta do PPC, doc.  0543252. II – Análise. Ao verificar na proposta do novo PPC, doc.
0543252, mais precisamente no Quadro 5.3, o nome da docente Patrícia Soares de Maria de Medeiros
realmente está incompleto, bem como não foi inserido o nº do CPF da interessada no referido quadro.
Em relação ao Quadro 5.4, o mesmo em seu cabeçalho foi elaborado seguindo as orientações para
elaboração do PPC que constam no Anexo I da Resolução n.º 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que
regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Polí�cos Pedagógicos de Cursos de Graduação
da Universidade Federal de Rondônia. Vale ressaltar que o nome da docente não consta no Quadro 5.4 e,
portanto, deve ser inserido no referido quadro, bem como suas informações referentes à experiência
profissional, o link do seu currículo la�es e as disciplinas que irá ministrar. Nas disciplinas elencadas pela
docente interessada constam disciplinas já atribuídas a outros professores, bem como componentes
curriculares que na proposta não constam como disciplinas obrigatórias, mas sim como a�vidades
obrigatórias, como por exemplo as ACEX. Vale ressaltar que no Inciso IX do Art. 2º da Resolução n.º
309/CONSEA, de 31 de março de 2021, que regulamenta a curricularização das a�vidades de extensão
nos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia, é explicito que as ACEX é um
componente curricular que não pode ser confundida com disciplina. No Quadro 5.5, a área de formação
da docente interessada consta Biologia, todavia como informado pela docente é Ciências Biológicas. Na
Secção 5.3.2 Perfil dos docentes já existentes no departamento, verifica-se na proposta apenas 9
doutores, porém atualmente existem dez docentes doutores lotados no departamento. As disciplinas
opta�vas propostas pela docente Dr. Patrícia, que são: Conservação e Manejo da Vida Silvestre; Tópicos
Especiais em Recursos Hídricos; e Cidadania e Meio Ambiente, não alteram a carga horária de
integralização do curso, bem como são disciplinas que o NDE compreende que agregarão na formação do
Engenheiro Ambiental e Sanitário. Na proposta da disciplina Tópicos Especiais em Recursos Hídricos, a
docente relata que: “A disciplina Tópicos Especiais em Recursos Hídricos cujo obje�vo seria o de
divulgação e discussão dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos mestrandos do ProfÁgua. Nesta
proposta, a cada aula teríamos a presença de dois mestrandos do programa que viriam apresentar o seu
projeto de pesquisa e discu�r com a turma.” Considerando que a par�cipação dos acadêmicos do
PROFÁgua na disciplina Tópicos Especiais em Recursos Hídricos não é uma exigência do programa de pós-
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graduação, bem como por ser o PROFÁgua um mestrado profissionalizante e, assim, parte dos
acadêmicos do mestrado provavelmente trabalham. Sendo assim, o NDE entende que a par�cipação de
dois acadêmicos por aula talvez seja inviável de ocorrer. III-Parecer. Diante do exposto, salvo melhor juízo,
o NDE é de parecer favorável aos seguintes itens: correção da grafia do nome completo da interessada no
Quadro 5.3; a) a criação das disciplinas opta�vas Conservação e Manejo da Vida Silvestre; e Cidadania e
Meio Ambiente; b) inserção dos dados referente à experiência profissional e do link do Currículo La�es
da docente requerente no Quadro 5.4, bem como, das disciplinas opta�vas que ministrará; c) correção no
quan�ta�vo de docentes com doutorado no departamento, bem como inserção no corpo do texto da
área de doutorado da docente na seção 5.3.2 in�tulada: “Perfil dos docentes já existentes no
departamento”; e d) alteração da área de formação da docente para Ciências Biológicas no Quadro 5.5. O
NDE também é favorável à criação da disciplina opta�va Tópicos Especiais em Recursos Hídricos com a
ressalva de haver necessidade de uma reformulação da ementa. E o NDE é contrário as seguintes
solicitações: a) alteração no cabeçalho do Quadro 5.4; e consequentemente b) atribuir as disciplinas
elencadas pela docente que já constam no quadro 5.4 para outros docentes, bem como atribuir no
referido quadro os componentes curriculares que não são disciplinas. Após a discussão procedeu-se a
votação do texto dos memorandos que foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi
finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às 19h05min e eu Robson
Alves de Oliveira, coordenador do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
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