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ATA DE REUNIÃO

Aos  treze  dias  do  mês  de  abril  do  ano  de  2022,  reuniram-se  por  meio  da  plataforma  digital
(h�ps://meet.google.com/cxi-uhii-puu?authuser=1), sob a presidência do Prof. Alberto Dresch Webler,
os conselheiros do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião extraordinária. Foi
realizada uma primeira chamada as 8h, e segunda chamada com a maioria dos membros em a�vidade
presente,  com a  presença  dos  conselheiros:  Adão  da  Silva  Oliveira,  João  Gilberto  de  Souza  Ribeiro,
Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Robson Alves de Oliveira, Tiago de Oliveira Lima e José das Dores
de  Sá  Rocha.  Ausências  Jus�ficadas:  Neiva  Cris�na  de  Araújo,  Ana  Paula  Leite  Cardiliquio,  Jeferson
Alberto de Lima,  Ana Lúcia  Denardin da Rosa,  Beatriz  Machado Gomes,  José Roberto Ribeiro Júnior,
Renata Gonçalves Aguiar, Nara Luisa Reis de Andrade e Elisabete Lourdes do Nascimento. Informes: 1. O
professor Alberto informa que foi realizado a divisão de salas de aula para o semestre 2021.2, onde o
DAEA ficará com as salas do segundo piso no período matu�no e vesper�no, e o Profágua ficara com a
sala do terceiro piso durante os três períodos. Informou ainda que os data show foram testados, e que o
DAEA conta com seis aparelhos funcionando. 2. O professor Alberto informa que será decidido na reunião
de  amanhã  do  CONSEC  a  mudança  na  disposição  dos  técnicos  no  campus  (processo
23118.000823/2022-37), no qual a direção propôs manter os técnicos em química no DAEA, e a Ana Paula
ser realocada para desenvolver a�vidades de apoio aos NDEs. Entretanto, o professor Alberto destaca ser
extremamente oportuno a manutenção da Ana Paula no DAEA, visto os trabalhos já desenvolvidos por ela
como: Divulgação do curso, Eventos de Extensão, Encontro pedagógico, Atendimento dos alunos com
necessidades, visitas famílias e escolas. Apoio a professor a avaliação educacional, Apoio nas reuniões e
com o ProfÁgua. 3. O professor Alberto informa que até agora �vemos apenas 69 matrículas oficializadas
no DAEA,  sendo que  mais  algumas  serão  feitas  via  SEI/SERCA.  Informa que  ainda  a  opção  nos  dias
16/04/2022  a  18/04/2022  no  procedimento  de  solicitação  de  Redimensionamento  de  matrícula,  via
sistema acadêmico (SIGAA), para alunos veteranos. Pontos de pauta: Pauta 1. Análise do Ad referendum -
Solicitação de Reintegração - 23118.002847/2022-21. Após discussão o ponto foi colocado em votação e
foi aprovado por unanimidade. Registra-se a presença do professor Jose das Dores as 8h20min. Pauta 2.
Análise do Ad referendum - Solicitação de Matrícula especial - 23118.003126/2022-38. Após discussão o
ponto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Encerramento: nada mais havendo a
declarar a reunião foi encerrada às 8h22min e eu professor Robson Alves de Oliveira, lavrei a presente
Ata, que segue assinada por todos.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 18/04/2022, às
09:12, 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 ADAO DA SILVA OLIVEIRA, Técnico de Laboratório, em
25/04/2022, às 08:56, 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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Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS, Docente, em
25/04/2022, às 09:25, 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 0936577 e o código CRC EFAE5F63.

Referência: Processo nº 23118.001465/2022-80 SEI nº 0936577
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