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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2022,  reuniram-se por  meio da plataforma de
webconferência  da  meet  (h�ps://meet.google.com/vdt-vavq-vmh),  sob  a  presidência  do  professor
Alberto  Dresch  Webler,  os  conselheiros  do  Departamento  Acadêmico  de  Engenharia  Ambiental  para
reunião  ordinária.   Abertura:  às  8h10min,  com a  presença  dos  conselheiros  Elisabete  Lourdes  do
Nascimento, Tiago de Oliveira Lima, Adão da Silva Oliveira, Robson Alves de Oliveira, Patrícia Soares de
Maria de Medeiros, João Gilberto de Souza Ribeiro, Renata Gonçalves Aguiar, José Roberto Ribeiro Júnior,
Nara Luisa Reis de Andrade, Beatriz Machado Gomes, Eurípedes Fernandes da Costa Júnior e Rodrigo
Mar�ns Moreira.  Ausências  jus�ficadas  dos conselheiros:  Ana Paula  Cardiliquio,  Jeferson  Alberto  de
Lima, Margarita Maria Dueñas Orozco, Neiva Cris�na de Araújo, José das Dores de Sá Rocha e Ana Lúcia
Denardin da Rosa. Informes: 1) O Professor Alberto solicita que os membros do DEA acessem o processo
23118.009624/2021-11 para entender e buscar sanar dúvidas rela�vas à aplica�vos de mensagens, �po
watsapp e telegram. Observação, decisão da terceira turma do STJ sobre a divulgação de mensagem pelo
WhatsApp. 2) O Professor Alberto destaca sobre a realização dos cursos sobre a Lei Geral de Proteção aos
Dados  LGPD,  que  consta  no  processo  23118.008476/2021-18.  A  informação  de  que  a  Vice-Reitoria
encaminhou a todas as unidades a indicação para que todos os servidores fizessem ao menos dois cursos
sobre  a  LGPD e  que  todos  fiquem atentos  e  não  repassem dados  sensíveis,  tal  como o  número  de
telefone,  uma  vez  que  a  ferramenta  oferecida  pela  ins�tuição  para  contato.  3)  O  Professor  Alberto
informa sobre a  recepção aos  alunos de 2022 e  que gostaria  de convidar  os  docentes,  técnicos  e  o
representante discente para fazer uma breve recepção aos alunos via google meet.  Informa que no ano
passado não foi realizado tal recepção, e que estava aguardando as finalizações das entradas dos alunos.
Assim o professor Alberto gostaria de saber quem gostaria de par�cipar. 4) O Professor Alberto informa
que  a  reintegração  de  alunos  está  prevista  para  segunda  quinzena  de  março.  O  aluno  quando  for
reintegrar, se não houver previsão no PPC, o departamento pode deliberar em reunião em qual grade o
aluno  irá  reintegrar.  Os  NDEs  podem  incluir  essa  observação  no  próprio  PPC.  A  SERCA  solicita  aos
departamentos que, ao encaminharem os pedidos de reintegração de acadêmicos, que indiquem em qual
matriz  o  aluno  deverá  ser  vinculado,  que  não  precisa  ser,  necessariamente,  aquela  na  qual  esteve
originalmente matriculado. 5) O Professor Alberto informa que na terça-feira (16/02/2022) retomaram as
obras  do  restaurante  universitário.  6)  O  Professor  Alberto  informa  que  na  reunião  dos  Conselhos
Superiores, foi tratado a respeito da elaboração de resolução que tratará das atribuições dos chefes de
departamento e a atuação dos docentes sob o olhar do chefe de departamento.7) O Professor Alberto
informa que em detrimento a organização dos processos dentro da UNIR DAEA, o mesmo pede que os
processos ao serem criados,  sejam atribuído inicialmente a quem criou e caso seja necessário algum
despacho da chefia que ele seja atribuído a mesma. 8) O Professor Alberto solicita  que os docentes que
�veram assinaturas pendentes nas atas de 2021, que sejam sanadas para encerramento dos processos. 9)
O  Professor  Alberto  solicita  atenção  para  o  cumprimento  ao  Despacho  PROGRAD
(23118.009980/2021-27)  (0864416),  para  o  cumprimento  dos  Planos  Acadêmicos  dos  docentes,  que
devem ser registrados semestralmente no SIGAA, pela funcionalidade PID (Plano Individual Docente) e
acompanhados e homologados pelos Chefes de Departamento, em atendimento ao Regimento Geral da
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UNIR, para que se cumpra o Relatório de Auditoria (0761149). 10) O Professor Alberto solicita atenção
para  o  cumprimento  ao  Despacho  PROGRAD  (23118.009981/2021-71)  (0865175),  realizando  a
homologação e acompanhamento do Plano Individual Docente (PID) no SIGAA, para que se cumpra o
Relatório de Auditoria CGU 201410716 (0761150). Foi enviado um e-mail para a PROGRAD para confirmar
se será necessário para o atual ou somente para os próximos, sendo informado que o atual presente no
site está de acordo. 11) O Professor Alberto solicita atenção ao processo 23118.010817/2021-15 para o
cumprimento ao exposto no Despacho PROGRAD (0864237), referente a necessidade de homologação e
acompanhamento  do  Plano  de  Trabalho  Docente  e  a  inserção  das  informações  no  Plano  Individual
Docente PID/SIGAA, conforme já explicado do Despacho da PROGRAD, para que se cumpra o Relatório de
Auditoria CGU 201410716 (0779338). Foi enviado um e-mail  para a PROGRAD para confirmar se será
necessário para o atual ou somente para os próximos, sendo informado que o atual presente no site está
de  acordo.  12)  O  Professor  Alberto  solicita  atenção  ao  processo  23118.009980/2021-27  para  o
cumprimento  ao  Despacho  PROGRAD  (0864416),  para  o  cumprimento  dos  Planos  Acadêmicos  dos
docentes, que devem ser registrados semestralmente no SIGAA, pela funcionalidade PID (Plano Individual
Docente)  e  acompanhados  e  homologados  pelos  Chefes  de  Departamento,  em  atendimento  ao
Regimento Geral da UNIR, para que se cumpra o Relatório de Auditoria (0761149). Foi enviado um e-mail
para a PROGRAD para confirmar se será necessário para o atual ou somente para os próximos, sendo
informado que o atual  presente no site  está  de acordo.  13)  O Professor  Alberto  solicita  atenção  ao
processo  23118.009975/2021-14  que  o  despacho  SEI  0857555  e  da  PROGRAD  0865776,  seja
compar�lhado com todos  os  professores  deste  Departamento,  para  que estes  atendam à  solicitação
con�da  nos  referidos  despachos.  Oportunamente  salientamos  sobre  a  importância  de  se  pautar  tal
solicitação em reunião departamental, para que fique registrado em Ata, para o bom andamento. 14) O
Professor  Alberto  trata  do  Processo  23118.001073/2022-11  Despacho  CJP  0878928:  e  relata  que  foi
designada  as  professoras  Patrícia  e  Renata  para  o  Curso  de  aperfeiçoamento  e  formação  sobre
acessibilidade,  mas  aberto  aos  demais  colegas  para  par�cipação  do  curso.  15)  O  Professor  Alberto
menciona o Processo 23118.001060/2022-41, Resolução nº 377, de 13 de dezembro de 2021 e Despacho
DRA, em que para tornar possível ao acadêmico ingressante, nas chamadas posteriores a 75% da carga
horária, o cumprimento do quan�ta�vo de horas na disciplina/componente curricular, orientamos aos
departamentos,  como  sugestão:  a)  Informar  aos  docentes  que  há  novos  discentes  matriculados;  b)
Solicitar  aos  docentes,  que  ministram  disciplinas  nos  períodos  em  que  houve  matrícula  nas  novas
chamadas, que façam um planejamento de a�vidades, incluam as a�vidades no SIGAA especificando os
conteúdos  e  o  quan�ta�vo  de  horas  que  está  sendo cumprido  pelo  aluno  em cada  a�vidade  (Se  o
professor já ministrou 30 horas de uma disciplina de 80 horas, deverá propor a�vidades que somem essas
30 horas já ministradas); c)  Na planilha de faltas (no SIGAA), será lançada falta no período anterior a
matrícula e na consolidação das notas e faltas o professor abonará as faltas de acordo com a entrega das
a�vidades propostas; d) O Departamento e/ou o docente podem propor outras formas de reposição da
carga horária, no entanto, se faz necessário que sejam divulgadas entre os novos discentes e que seja
registrada no SIGAA, ou outra plataforma ins�tucional (como o SEI) a forma como o conteúdo e carga
horária  foram  aproveitados.  16)  O  Professor  Alberto  informa  que  foi  criado  um  processo
(23118.001462/2022-46 ) para auxiliá-lo no controle dos processos para relatos, ordem de serviço e atas,
de certa forma, facilitar a distribuição. Lembrando que em alguns momentos devido ao perfil para relatos,
ou mesmo outras questões, poderá ter momentos que poderá alternar um ou outro conselheiro. 17)  A
professora Neiva pediu para divulgar o EDITAL 01/2022 - CADASTRAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS OU
PRIVADAS COM DESTINAÇÃO SOCIAL PRAZO 30 (TRINTA) DIAS, 3.3. Do Financiamento dos Projetos. 3.3.1.
Os numerários provenientes das prestações pecuniárias que não forem des�nados às ví�mas e aos seus
dependentes, servirão para financiar os projetos apresentados pelas en�dades públicas ou privadas com
FINALIDADE social,  previamente cadastradas nos termos deste edital,  priorizando-se o repasse desses
valores aos beneficiários que: I - atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização
de apenados,  e  na  assistência  às  ví�mas de  crimes  e  para  prevenção da  criminalidade,  incluídos  os
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conselhos da comunidade; II - prestem serviços de maior relevância social; III- apresentem projetos com
viabilidade  de  implementação  segundo  a  u�lidade  e  a  necessidade,  obedecendo-se  aos  critérios
estabelecidos nas polí�cas públicas específicas. Maiores informações contactar a Professora Neiva. 18) O
técnico em química Tiago informa que ele e o técnico em química Adão tem trabalhado próximo ao
Adailton, e que há alguns materiais de laboratório (vidrarias, luvas reagentes, etc) que já chegaram e
outros que estão chegando. Por isso sugerem a criação de um espaço para armazenar os reagentes que
são  ob�dos  pelo  campus  para  que  o  Tiago  ou  Adão  administrem  o  uso.  Assim,  à  medida  que  os
professores  necessitem irá  ocorrendo a  disponibilização,  re�rando do  que  seria  um almoxarifado  de
reagentes, luvas ou outros materiais de consumo que sejam possíveis de serem ali alocados. Também foi
informado que foi solicitado a direção a aquisição de armários e está sendo verificado a questão do local.
O Professor Alberto disponibiliza uma sala no Laboratório de Físico-química. Pontos de pauta: O Professor
Alberto solicita a re�rada do ponto de pauta 4, visto que o DEA há um Instagram administrado pelos
técnicos Tiago e Adão. 1) Discussão sobre o evento no DEA no ano de 2022. O Professor Alberto aborda
que foi realizada uma reunião com a direção do campus para a discussão, com vários assuntos Processo
23118.000736/2022-80 e  DOC específico 0873190,  e  que os  eventos propostos  pelos  departamentos
ocorram preferencialmente  em maio  e  novembro,  conforme discu�do na  reunião  com os  chefes  de
departamento. Os Professores Alberto e Robson colocam que o mês de novembro seria melhor. Após as
discussões,  foi  colocado  o  ponto  para  que  o  evento  do  DEA ocorra  no  segundo semestre  de  2022,
mediante aprovação do calendário le�vo. 2) Processo 23118.013465/2021-41 (Horário Disciplinas DEA). O
técnico Tiago informa como foi  elaborado o horário para o semestre 2022.1.  Foram apresentadas as
sugestões do Professor Alberto e após discussão o ponto foi colocado em votação e foi aprovado por
unanimidade. 3) Processo 23118.014220/2021-31: Desligamento de orientação da Professora Elisabete
da acadêmica Lindolaine (Documento SEI 0886297). Após discussão o ponto foi colocado em votação e foi
aprovado por unanimidade. 4) Calendário de Reuniões do DEA. (Fevereiro dia 21, Março dia 21, Abril dia
18,  Maio dia  16 de Maio,  Junho dia  20,  Julho dia  18,  Agosto dia  15,  Setembro dia  19,  Outubro dia
17, Novembro dia 21 e Dezembro dia 19, segundas-feiras às 8hs. Encerramento: nada mais havendo a
declarar  a  reunião  foi  encerrada  às  nove  horas  e  20  minutos  e  eu  professora  Elisabete  Lourdes  do
Nascimento, lavrei a presente Ata, que segue assinada por todos.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em
22/02/2022, às 13:17, 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
22/02/2022, às 14:05, 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 TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Técnico de Laboratório, em
22/02/2022, às 15:54, 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
22/02/2022, às 17:10, 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 0888693 e o código CRC 82403884.
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Referência: Processo nº 23118.001465/2022-80 SEI nº 0888693
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