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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma de web conferência
da RNP, (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alberto-dresch-webler-2), sob a presidência do Prof. Alberto
Dresch Webler, os conselheiros do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião
ordinária do CONDEP-EA.  Abertura: às 14 h, com a presença dos conselheiros:  Prof.ª Ana Lúcia
Denardin da Rosa, Prof.ª Beatriz Machado Gomes, Prof.ª Elisabete Lourdes do Nascimento, Prof. José
Roberto Ribeiro Júnior, Prof.ª Nara Luísa Reis de Andrade, Prof.ª Patrícia Soares de Maria de Medeiros,
Prof.ª Renata Gonçalves Aguiar, Prof. Robson Alves de Oliveira, Representante discente Eurípedes
Fernandes Costa Junior, Téc. Adão da Silva Oliveira, Téc. Tiago de Oliveira Lima. Ausências
justificadas: Prof. Jeferson Alberto de Lima, Prof. João Gilberto de Souza Ribeiro, Prof.ª Margarita Dueñas
Orozcco, Prof. Rodrigo Martins Moreira, TAE Ana Paula Leite Cardiliquio. Informes. O conselheiro
Alberto discorre sobre os informes 1 a 7. Informe 1 –O docente deve cadastrar no SIGAA os planos de
ensino das disciplinas ofertadas no semestre letivo e o departamento divulgará em seu site. Informe 2 –
Redimensionamento das férias docentes, através da da Resolução CONSEA n. 301/2021 são sugeridos dois
períodos de férias docentes: de 01/06/2021 a 20/06/2021 e 25/10/2021 a 15/11/2021. 
Informe 3 – Infelizmente não está sendo possível a oferta de disciplina especial após realizada a consulta a
SERCA e PROGRAD. Informe 4 – Recebemos ofícios da Prefeitura de Nova União o qual enviei no e-mail
quando solicitei os pontos de pauta. 1. Sobre Resíduos de Arborização Urbana. 2. Resíduos da construção
Civil. 3. Outro aparentemente igual também sobre resíduos da construção civil. Informe 5 – Foi solicitado
pela direção, através do pedido da servidora da SEDAM, análises de água de um corpo hídrico de Ji-Paraná,
que foram realizadas pelo Laboratório de Físico-química e Laboratório de Limnologia, em especial agradeço
o Tiago e o Adão pela prontidão em fazer. Informe 6 – A direção do campus informou que foi enviado o
ofício de todos os docentes para a vacinação. Informe 7 – Atendimento psicológico continua sendo
oferecido. Peço que auxiliem na divulgação junto com os alunos. Informe 8 – A conselheira Ana Lúcia
informa que abriu um processo no departamento com base nos artigos 207 a 211 do Regimento Geral da
UNIR, em relação ao que aconteceu em um grupo de WhatsApp. O presidente do CONDEP abre para
inclusão de pauta. A conselheira Elisabete pede a inclusão do Parecer dos processos SEI n.
999016864.000123/2020-12 e SEI n. 999016864.000125/2020-01 que tratam de dois eventos do projeto
Discutindo Engenharia Ambiental e Sanitária. A solicitação foi votada em bloco e aprovada por
unanimidade. A conselheira Ana Lúcia pede a troca de ordem dos pontos de pauta, iniciar pelo Projeto
Político Pedagógico. Posto em votação a inversão é aprovada com nove votos a favor, dois contra e uma
abstenção. Pontos de Pauta. Pauta 1 – Processo - 999016864.000072/2020-11 Projeto Político
Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, parecer 0637267. Após a leitura do relato
pela conselheira Beatriz e aberto para discussão, a conselheira Patrícia fez o encaminhamento de que o
Projeto Político Pedagógico seja discutido em uma reunião extraordinária, com data a ser definida pelo
CONDEP. Posto em votação foi aprovado o encaminhamento com cinco votos a favor, quatro contra e três
abstenções. O presidente do CONDEP abre para sugestões e fica marcada para o dia 26.04.2021, às 8 h, a
reunião extraordinária. Pauta 2 – Parecer referente ao relatório do projeto de extensão Plantando
Árvores Colhendo Histórias - SEI n. 999016864.000147/2019-20. Após a leitura do relato pela
conselheira Renata e aberto para discussão, o relato foi posto em votação e aprovado com oito votos a
favor e três abstenções dos interessados. Pauta 3 – Plano anual de atividade docente - SEI
n. 23118.004275/2021-33. Após aberto para discussão, foi posto em votação e aprovado por
unanimidade, com abstenção da interessada. Pauta 4 – Horário 2020/2 - SEI n. 23118.003293/2021-06.
O conselheiro Tiago apresenta o documento SEI n. 0648118 e o presidente do CONDEP abre para discussão
o trabalho apresentado pela comissão. Após votação foi aprovado por todos os conselheiros presentes.
 Pauta 5 – Processo SEI n. 23118.004293/2021-15, documento n. 0648530, deliberação sobre: a) se
haverá ingresso, via Processo Seletivo regular, de discente nos respectivos cursos no ano de 2021; b) a
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quantidade de vagas que serão abertas; c) o turno de ingresso; e d) o(s) semestre(s) de ingresso. Após
discussões os conselheiros aprovam por unanimidade o que está especificado em cada alínea: a) sim; b) 45
vagas; c) integral e d) 2021.1. Pauta 6 – Progressão Funcional - Interessada: Patrícia - Processo n.
23118.003745/2021-41. Após a leitura do relato pelo conselheiro José Roberto e aberto para discussão, o
parecer foi posto em votação e aprovado por unanimidade, com abstenção da interessada. O
conselheiro Alberto passa a presidência da sessão para o conselheiro Robson em virtude das duas
próximas pautas serem de seu interesse.       Pauta 7 – Parecer do Evento de extensão intitulado “1°
Encontro Discutindo Engenharia Ambiental e Sanitária, processo SEI n. 999016864.000123/2020-12.
Após a leitura do relato pela conselheira Elisabete e aberto para discussão, o parecer foi posto em
votação e aprovado com 10 votos a favor e duas abstenções dos interessados. Pauta 8 – Parecer do
Evento de extensão intitulado “2° Discutindo Engenharia Ambiental e Sanitária no processo SEI n.
999016864.000125/2020-01. Durante a leitura do relato pela conselheira Elisabete, a conselheira Ana
Lúcia declara seu voto a favor e se ausenta às 15 h 53 min. Finalizada a leitura e aberto para discussão, o
parecer foi posto em votação e aprovado por unanimidade, com abstenção do interessado. Logo após
declarar seu voto, a conselheira Patrícia também se ausenta às 15 h 54 min. O conselheiro Robson
retorna a presidência da sessão para o conselheiro Alberto. Encerramento: nada mais havendo a
declarar a reunião é encerrada às quinze horas e cinquenta e cinco minutos e eu, Renata Gonçalves Aguiar,
secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em
25/04/2021, às 21:50, 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 26/04/2021,
às 09:02, 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 RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em 26/04/2021,
às 09:05, 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
26/04/2021, às 09:06, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
26/04/2021, às 09:06, 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 TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Técnico de Laboratório, em
26/04/2021, às 09:07, 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 NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em
26/04/2021, às 09:11, 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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