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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e um dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-se por
meio da plataforma de webconferência da RNP, (hps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alberto-dresch-
webler-2), sob presidência do professor Alberto Dresch Webler (Chefe do Departamento), os conselheiros
do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião extraordinária, Ana Lúcia Denardim
da Rosa, Beatriz Machado Gomes, Elisabete Lourdes do Nascimento, Patrícia Soares de Maria de
Medeiros, Renata Gonçalves Aguiar, Tiago de Oliveira Lima e Rodrigo Mar�ns Moreira. Ausências
jus�ficadas: Adão da Silva Oliveira, João Gilberto de Souza, Nara Luisa Reis de Andrade, José Roberto
Ribeiro Junior, Margarita Dueñas Orozcco, Jeferson Alberto de Lima e Ana Paula Cardiliquio. O professor
Alberto abre a plenária para início da reunião. Informes: A Profa Ana Lucia Denardin da Rosa informa as
datas da disciplina de TCC: 1. Entrega da versão preliminar da monografia para o exame de qualificação:
Até o dia 19/07/2021. Devolução da monografia por parte do orientador no processo de qualificação: Até
o dia 02/08/2021. Data limite para adequação e entrega da versão final da monografia aos membros da
banca examinadora: Até o dia 10/09/2021. Entrega da Carta de Solicitação de Defesa do TCC, contendo
definição da banca, data, local e horário pretendidos para a apresentação da monografia: Dia
23/08/2021. Período das defesas das Monografias: De 27/09/2021 a 01/10/2021 (Turnos preferencias
nos horários da disciplina). Data final para entrega da versão defini�va da monografia, contendo o termo
de entrega do TCC corrigido e a Ata da sessão de apresentação: Dia 15/10/2021. 2. A Profa Patrícia Soares
De Maria De Medeiros informa que estão abertas as inscrições no SIGAA para o evento de extensão I
MOSTRA DE PROJETOS DE MESTRADO - PROFÁGUA 2021, que ocorrerá no dia 25/06/21
(h�ps://sigaa.unir.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/600). 3. O Prof Alberto Dresch
Webler informa que o processo de Progressão do Rodrigo foi devolvido ao DAEA pelo fato do servidor
que relatou o processo foi um servidor técnico. Contudo lendo a norma�va não encontrou essa previsão
de que isso não era possível. Logo, solicito mais informações sobre essa nega�va. 4. O professor Alberto
informou ainda que no dia 21-06-2021 terá uma reunião com os alunos. Para passar alguns detalhes de
datas e afins. Será às 18h, todos estão convidados. 5. Informa ainda que houveram alguns problemas com
o SIGAA. Sobre TCC e estágio �vemos a questão de CH máxima e alunos que �nha pré-requisito, porém o
sistema acusou que não haviam. Outros alunos �veram alguns problemas, foi sugerido aos alunos
iniciarem as aulas mesmo não estejam matriculadas, caso o professor responsável concorde. 6. Chegou
um novo professor nosso quadro de docentes. Professor José de Sá. Ele deverá se apresentar no dia
30/06/2021. Inclusões e de ponto de pauta 1. A Profa Renata Gonçalves Aguiar solicitou a Inclusão de
ponto de pauta - Plano de trabalho de 2021 readequado, documento n. 0696049 do processo SEI n.
23118.004275/2021-33, após aprovação de horário especial que consta na portaria n.
11/2021/PRAD/UNIR, documento n. 0649176 do processo SEI n. 23118.003431/2021-49. O qual foi
votado favorável a inclusão por unanimidade. 2. A Profa Ana solicitou a inclusão do ponto de pauta: sobre
A CPAv UNIR que irá disponibilizar via SIGAA ou google formulários os ques�onários para avaliação do
curso, assim, são solicitados aos docentes a ceder parte do horário da aula sincrona para o
preenchimento do formulário da CPAV durante uma semana. Pontos de pauta: 1. Processo SEI n°
Processo nº 23118.003635/2021-80 - Plano de Capacitação Docente 2021 construído pela professora
Nara e Patrícia. Após leitura do plano pela Profa Patrícia Soares De Maria De Medeiros, aberto a
discussões, posto em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 2. Processo SEI n° Processo nº
23118.006227/2021-80 - Projeto de Extensão: I MOSTRA DE PROJETOS DE MESTRADO - PROFÁGUA 2021:
Parecer Tiago de Oliveira Lima. Após leitura do relato realizada pelo relator Tiago de Oliveira Lima, aberto
a discussões, posto em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 3. Processo SEI n
23118.006585/2021-92 - Ação de extensão/Curso: NSF-UNIR Curso de aplicações prá�cas de R para
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análises esta�s�cas em ciências da água e do clima. Parecer do técnico Adão da Silva Oliveira. Após
leitura do relato realizada pelo relator Tiago de Oliveira Lima, aberto a discussões, posto em votação o
parecer foi aprovado por unanimidade. A profa Renata sugeriu a criação de uma lista de espera. 4.
Pedidos de quebra de pré-requisitos: 23118.006536/2021-50: O discente Natanael solicita quebra de pré-
requisito para a disciplina de Física 3, o qual o parecer do professor Davi foi por indeferir a solicitação. O
CONDEP votou a favor do indeferimento. O discente Jonathan Caio solicita quebra de pré-requisito para a
disciplina TCC e Estágio, o qual foi votado favorável ao deferimento. A discente Giovanna solicita quebra
de pré-requisito para a disciplina Processos de Tratamento de Esgoto, o qual foi o qual foi votado
favorável ao deferimento.  A discente Rita solicita quebra de pré-requisito para a disciplina de Processos
de Tratamento de Esgoto, o qual foi votado favorável ao deferimento. A discente Caroline Horana solicita
quebra de pré-requisito para as disciplinas de Estágio e TCC o qual foi votado favorável ao deferimento. O
discente Rafael solicita quebra de pré-requisito para a disciplina TCC o qual foi votado favorável ao
deferimento.  A discente Niely solicita quebra de pré-requisito para a disciplina de Esta�s�ca IIo CONDEP
votou favorável ao indeferimento. A discente Niely solicita quebra de pré-requisito para a disciplina de
Processos de Tratamento de Esgoto, o qual foi votado favorável ao deferimento. A discente Leidilene
solicitou quebra de pré-requisito na disciplina Sistema de Esgotoo qual foi votado favorável ao
indeferimento. 5. Plano de trabalho de 2021 readequado, documento n. 0696049 do processo SEI n.
23118.004275/2021-33, após aprovação de horário especial que consta na portaria n.
11/2021/PRAD/UNIR, documento n. 0649176 do processo SEI n. 23118.003431/2021-49. Após
apresentação e aberto a discussões, foi votado favorável por unanimidade. 6. Disponibilização pela CPAv
UNIR via SIGAA ou google formulários dos ques�onários para avaliação do curso. A CPAv UNIR irá
disponibilizar via SIGAA ou google formulários os ques�onário para avaliação do curso, assim em reunião
com o Prof. Nério, ontem à noite, que é presidente da CPAv, o mesmo solicitou a sensibilização por parte
de TODOS funcionários da UNIR (técnicos e professores) para incen�var os alunos a responderem o
ques�onário, uma vez que a UNIR já foi penalizada em avaliações anterior pela baixa adesão nas
respostas desses ques�onários. Assim a sugestão é que no momento que a CPAv disponibilizar os
ques�onários os professores disponibilizem um horário das suas aulas, dentro do seu encontro síncrono,
para os alunos respondam. São solicitados, então, aos docentes a ceder parte do horário da aula síncrona
para o preenchimento do formulário da CPAV durante uma semana. Após discussão, o ponto foi votado
favorável por unanimidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e trinta minutos, e eu, Rodrigo Mar�ns Moreira, lavrei a presente ata, que segue assinada
por mim e pelos demais conselheiros.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em 28/06/2021,
às 18:23, 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 ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em
29/06/2021, às 12:46, 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
29/06/2021, às 13:29, 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 ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em
29/06/2021, às 14:49, 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
29/06/2021, às 15:12, 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 29/06/2021,
às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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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 0704265 e
o código CRC C754E378.

Referência: Processo nº 23118.000075/2021-10 SEI nº 0704265

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

