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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de 2021, as 18h, 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 que de acordo com o Processo SEI 999016864.000146/2020-19 que trata do
Regimento do Núcleo Docente Estruturante/NDE do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, na 192ª
(centésima nonagésima segunda) sessão ordinária, realizada em 22.04.2021, por unanimidade de votos
favoráveis, a Câmara de Graduação aprovou o parecer "favorável à aprovação do Regimento do NDE do
Curso de Engenharia Ambiental". Informa ainda que o parecer e o Despacho Decisório foram
homologados pelo CONSEA. (2) O professor Robson reforça o convite feito pela Professora Dra. Sylviane
Beck Ribeiro, para par�cipação na reunião com o professor Dr. Vanderli de Oliveira, presidente da
ABENGE, para discussão das DCN's da Engenharia no dia 18/05/21, às 18 horas. Pontos de pauta: (1)
Finalização do texto e aprovação do Projeto Polí�co Pedagógico para o curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. A
Professora Renata apresenta o encaminhamento de adiamento da aprovação do PPC para o dia
28.05.2021, e se compromete a realizar a revisão e formatação do texto a data citada. Após a discussão
procedeu-se a votação do encaminhamento que foi aprovado por unanimidade. Assim, foi marcada uma
reunião do NDE para as 09h do dia 28.05.2021, e o ponto de pauta foi finalizado. (2) Discussão em
relação a estrutura do Estágio Supervisionado no PPC, se será como disciplina ou como componente
curricular: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. Após a
discussão foi definido pelo NDE que a estrutura proposta no PPC não será alterada, assim o Estágio
Supervisionado é uma ação pedagógica de caráter prá�co, não devendo ser confundido ou equiparado
com disciplinas ou outras a�vidades de ensino. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às 19h 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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