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Aos vinte dias do mês de setembro do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma Google Meet, sob a presidência do Chefe do Departamento, Prof.
Alberto Dresch Webler, os conselheiros do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião extraordinária do CONDEP-EA. Abertura: às
9h20 min, após 3ª convocação, com a presença dos conselheiros: professores Elisabete Lourdes do Nascimento, João Gilberto de Souza, José das Dores de
Sá Rocha, Nara Luísa Reis de Andrade, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Renata Gonçalves Aguiar, Robson Alves de Oliveira, os técnicos Adão da Silva
Oliveira e Tiago de Oliveira Lima e o representante discente Eurípedes Fernandes Costa Junior. Ausências jus�ficadas:  Professores Margarita Maria Dueñas
Orozco, Jeferson Alberto de Lima,  Beatriz Machado Gomes, Neiva Cris�na de Araújo, Jose Roberto Ribeiro Junior, Rodrigo Mar�ns Moreira, Ana Lúcia
Denardin da Rosa e a TAE Ana Paula Cardiliquio. . Informes. Informe 1: Prof. Alberto informou que o CREA através do Sr. Assis Medeiros entrou em contato
para aproximar os cursos de Engenharia ao CREA, foi conversado com ele na sala de reuniões da UNIR, no dia 08/09/2021, sobre palestra técnicas que eles
estão retomando a respeito do CREA (como preencher uma ART, é�ca, mercado e afins), teve na reunião a presença do professor Alberto e José Roberto.
Informe 2: Prof. Alberto informa aos professores que os planos de ensino deverão ser enviados ao NDE até o dia 05/10/2021. Pontos de Pauta: 1. Processo
de nº 999016864.000128/2020-37 - Relatório Final do Projeto de Extensão “5º Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária”. Relator: Prof. Rodrigo Mar�ns
Moreira. O processo foi colocado em discussão, neste momento observou-se que houve um equívoco do relator na finalização do parecer, pois o mesmo
colocou seu próprio nome como coordenador do projeto. Assim sendo, o processo foi colocado em votação, com a ressalva de que o parecer final do relator
(documento SEI nº 0755254) deveria ser corrigido da seguinte forma: onde se lê “sob coordenação do professor Dr. Rodrigo Mar�ns Moreira”, deve constar
“sob coordenação do professor Alberto Dresch Webler”. Colocado em votação, o parecer do relator, favorável à aprovação do relatório final do referido
projeto de extensão, foi provado por unanimidade, com abstenção do interessado. 2. Processo de nº 999016864.000142/2020-31 - Relatório Final do
Projeto de Extensão “6º Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária”, sob coordenação do Prof. Alberto Dresch. Relatora: Profa. Nara Reis. Após discussão,
o processo foi colocado em votação, sendo o parecer favorável à aprovação do relatório final do referido projeto de extensão provado por unanimidade,
com abstenção do interessado. 3. Processo de nº 23118.008792/2021-81- Progressão Funcional da Professora Neiva. Relatora: Profa. Patrícia Medeiros.
Após discussão, o processo foi colocado em votação, sendo o parecer favorável à progressão funcional da docente Prof.ª Neiva Cris�na de Araújo aprovado
por unanimidade. 4. Consulta no Interesse da gestão compar�lhada da área do INPA, referente à uma área de floresta con�gua ao Parque Municipal Chico
Mendes no município de Ouro Preto do Oeste e à uma área da CEPLAC. O tema foi trazido pelo Prof. José de Sá que esclareceu a situação da área para qual
o Ins�tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) propõe a gestão compar�lhada, visando a realização de pesquisa cien�fica e preservação. Em
discussão, foi destacado que departamento entende a importância de conservação dessa área, no entanto, no momento não há perspec�va de
desenvolvimento de a�vidades de pesquisa na área, assim como foi ressaltado o fato de que o período atual pelo qual passam as IFES é caracterizado por
significa�vas restrições orçamentárias, o que torna inviável a aquisição de novas responsabilidades na área de gestão. Em seguida, foi colocado em votação



a proposta de estabelecimento da gestão compar�lhada de uma área de floresta de Ouro Preto do Oeste pertencente ao INPA.  Com cinco (5) abstenções,
quatro (4) votos contrários e dois (2) votos a favor, a proposta não foi aprovada pelo CONDEP. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 10h13min, e eu, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, lavrei a presente Ata, que vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em 27/09/2021, às 11:30, 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 27/09/2021, às 11:47, 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 27/09/2021, às 11:59, 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 ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em 28/09/2021, às 13:50, 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 28/09/2021, às 15:47, 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 0767158 e o código CRC 0B24FA3F.

Referência: Processo nº 23118.000075/2021-10 SEI nº 0767158
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