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Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2021, às 8 h e 17 min, 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), a Profª. Renata Gonçalves Aguiar (Membro �tular), o Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro �tular) e o Prof. Rodrigo Mar�ns Moreira
(Membro �tular). Informes: (1) O professor Robson informa que acontecerá uma reunião no dia 23.08.2021 com os membros do SAEE e os professores do
DAEA, para tratar do requerimento do discente Natanael. Os professores do NDE conversaram sobre esse ponto e irão par�cipar da reunião. (2) A Profª Ana
expôs sua par�cipação no evento Seminário de Educação Tecnológica e Humana promovido pelo IFRS/Ibirubá. A profª Ana expôs como vem trabalhando as
aulas em suas disciplinas. O Prof Rodrigo também explanou como vem trabalhando nas suas aulas. Dessa forma o Prof. Robson sugeriu que o NDE marque
uma reunião pedagógica com os Professores do DAEA, para troca de experiências e apresentação de relatos, que pode ser ampliada com convite à Profª
Valquíria Villas-Boas, que é docente na Universidade de Caxias do Sul e vem trabalhando com métodos de aprendizagem a�va . Pontos de pauta: (1)
Discu�r próxima ação do NDE para melhoria do Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. A professora Ana apresenta a sugestão de fazer uma
semana de acolhimento. Montar uma comissão de acolhimento formada por professores, que irão orientar os trabalhos e alunos, de preferência de todos
os períodos, que irão executar juntos aos colegas ingressantes. O Prof. Robson sugere que seja designada pela chefia do DEA, um grupo de docentes para
acompanharem os estudantes para aconselhamento, auxílio para a realização das matrículas, conversas diretas com os alunos, e que esse aconselhamento
siga durante  a vida acadêmica do estudante. A Professora Renata faz um adendo a  sugestão da professora Ana, para que enquanto es�ver acontecendo o
acolhimento os docentes façam reunião pedagógica, que deverá ser registrada como aula dada. A Profa Renata acredita que inicialmente seria mais
interessante iniciarmos pelo acolhimento e nivelamento.  O prof. José propõe a realização de palestras e/ou oficinas com a temá�ca de “técnicas de estudo”,
além de proporcionar maneiras de exis�r maior interação dos alunos com a universidade, como por exemplo a existência de jogos. O encaminhamento que
foi aprovado por todos foi: que será escrito  um projeto de acolhimento e outro de nivelamento. As professoras Ana e Renata serão responsáveis pela
metodologia do projeto de acolhimento, o prof. Robson ficou responsável pelos obje�vos e jus�ficava do projeto. A Profª  Ana ficou de mandar um e-mail à
PROGRAD, PROPESq e PROCEA para verificar em qual modalidade esse projeto de acolhimento se encaixa. Os professores Rodrigo e José ficaram
responsáveis em montar um projeto de extensão de nivelamento. Também ficou acertado pelos membros do NDE as datas das próximas reuniões, que
serão realizadas no 16.09.2021 e 21.10.2021 com início às 8 h da manhã. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às onze horas
e vinte e três minutos eu Ana Lúcia Denardin da Rosa, secretária Ad hoc, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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