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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma Google Meet, sob a presidência do Vice-Chefe do Departamento,
Prof. Robson Alves de Oliveira, os conselheiros do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião extraordinária do CONDEP-
EA. Abertura: às 14h02min, após 3ª convocação, com a presença dos conselheiros: Professores Elisabete Lourdes do Nascimento, José das Dores de Sá
Rocha, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Ana Lúcia Denardin da Rosa, José Roberto Ribeiro Júnior, Beatriz Machado Gomes e os técnicos Adão da Silva
Oliveira e Tiago de Oliveira Lima e o representante discente Eurípedes Fernandes Costa Junior. Ausências jus�ficadas:  Professores Alberto Dresch Webler,
Nara Luisa Reis de Andrade, Renata Gonçalves Aguiar, Rodrigo Mar�ns Moreira, Margarita Maria Dueñas Orozco, Jeferson Alberto de Lima, Neiva Cris�na de
Araújo e a TAE Ana Paula Cardiliquio, João Gilberto de Souza. Informes. Informe 1- O professor Robson informa que o Prof.  Alberto não está conduzindo a
reunião porque está de férias. Informe 2: O professor Robson informa que será convocada uma reunião do CONDEP-EA para a próxima sexta-feira
(22.10.21), a ser realizada as 8h30min para apreciação dos Planos de Ensino 2021/01. Informe 3: O professor Robson informa que alguns egressos do Curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária estão enfrentando dificuldades, e sendo negado a atribuição equivalente pelo CREA por não terem cursado a disciplina
opta�va de Poluição Ambiental. Um Conselheiro do CREA (Maycon Junior Barreto) entrou em contato com o professor Robson para discu�r o assunto. O
professor marcou uma reunião com o conselheiro na data de 06.09.21, segunda-feira às 9h30min. Infelizmente o conselheiro não compareceu a reunião.
Nova reunião foi marcada para o dia 14.09.21, às 14h30min, infelizmente novamente o conselheiro não compareceu a reunião., e desde então não
respondeu mais ao professor. Informe 4: O professor Robson informa que recebeu e-mails do acadêmico Natanael sobre a questão de peso nas notas das
disciplinas. O professor Robson gostaria de saber qual seria o encaminhamento do Departamento, para poder responder ao acadêmico. Após discussões, o
professor José Roberto sugeriu que fosse consultada a PROGAD referente a questão de pesos nas notas das a�vidades avalia�vas das disciplinas. A
professora Patrícia  sugeriu para que seja feito um ques�onamento à PROGRAD referente à temá�ca da inclusão pedagógica, considerando a recorrência da
situação apresentada pelo acadêmico Natanael. Pontos de Pauta: 1. Processo nº 23118.010961/2021-43 - Oferta de Disciplina especial em Caráter
Condensado - Poluição Ambiental. O professor Robson leu o pedido dos Engenheiros e após discussões a professora Beatriz se colocou a disposição para
ministrar a disciplina em caráter condensado, porém para o próximo semestre, ou seja, a par�r de 05.04.2022. Posto em votação foi aprovado por
unanimidade.2.  Processo nº 23118.010704/2021-10 - EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES – Aprovação do Edital de seleção (0778725) por meio do ad
referendum (0779151). Cabe salientar que após a reunião da comissão o professor Alberto encaminhou o cronograma enviado pela PROGRAD, assim os
membros da comissão se reuniram novamente para ajustar o cronograma ao cronograma da PROGRAD, produzindo uma errata do Edital o documento SEI
nº 0779553. Após discussões o ad referendum foi aprovado pela maioria dos presentes, tendo 3 votos de abstenção, que são dos professores Ana Lúcia,
José Ribeiro e Robson. 3. Processo nº 23118.010518/2021-72 - Fundamentos e Prá�ca da Educação em Ciências da Natureza - Pedido do Departamento de
Educação do Campo para a professora Patrícia lecionar a disciplina. Após discussões foi aprovado por unanimidade.4.  Divisão dos materiais de laboratórios



– Existem materiais de laboratório para divisão entre os professores do DAEA. Após discussões foi posto em votação que foi aprovado por todos a
seguinte distribuição: Item 1. Temos 20 caixas de ponteira de 1mL sendo distribuídas: 10 para o Alberto, 6 para a Ana, 2 para a Elizabete e 2 para a Beatriz;
Item 2. 1 micropipeta de 10 a 100ul que ficou com a Elisabete; Item 3. 2 micropipeta de 20 a 200ul que ficaram 1 para a Beatriz e 1 Ana.  Item 4. 3
micropipeta de 50 a 500ul sendo distribuídas: 1 para a Ana, 1 para Elizabete e 1 para o Alberto;  Item 5. 3 micropipeta de 100 a 1000ul sendo distribuídas: 2
para o Alberto 1 para Beatriz. Item 6. 3 caixas para tubos sendo distribuídos: 1 para Ana,  1 para Elisabete e 1 para Beatriz.  Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h, e eu, Ana Lúcia Denardin da Rosa, secretária adoc, lavrei a presente Ata, que vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em 25/10/2021, às 09:29, 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 PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS, Docente, em 25/10/2021, às 10:28, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 25/10/2021, às 10:34, 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 25/10/2021, às 12:28, 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, Membro da Comissão, em 25/10/2021, às 14:55, 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 0789492 e o código CRC 947A54F8.

Referência: Processo nº 23118.000075/2021-10 SEI nº 0789492
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