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Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de 2021, às 8h e 48min, 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 alguns egressos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária estão enfrentando
dificuldades, e sendo negado a atribuição equivalente pelo CREA por não terem cursado a disciplina opta�va de Poluição Ambiental. Um Conselheiro do
CREA (Maycon Júnior Barreto) entrou em contato com o professor Robson para discu�r o assunto. O professor marcou uma reunião com o conselheiro na
data de 06.09.21, segunda-feira às 9h30min. Infelizmente o conselheiro não compareceu à reunião. Nova reunião foi marcada para o dia 14.09.21, às
14h30min, infelizmente novamente o conselheiro não compareceu à reunião, e desde então não respondeu mais ao professor. 2) O professor Robson
informa que na data de 8 de outubro de 2021 foi encaminhado pelo Chefe do CONDEP-EA um e-mail, enviado pela SECONS da UNIR, no qual é solicitado
para que seja postado no processo 999016864.000072/2020-11 "minuta do PPC gerada DENTRO do SEI". Assim, após o contato com a professora Renata, o
professor encaminhou a versão final da minuta do PPC no formato doc (dois arquivos). Informa ainda que na data de 13 de outubro de 2021 recebeu como
reposta da SECONS o seguinte e-mail: “Em vista da mensagem do Vice-Chefe do DAEA, vimos esclarecer que nosso pedido é para que seja postado no
processo 999016864.000072/2020-11 "minuta do PPC gerada DENTRO do SEI". A minuta em formato DOC NÃO atenderia a nosso pedido, visto que a
transposição (por colagem) para o SEI resultaria em deformação (espaçamentos, símbolos, tabelas etc). Por isso, reiteramos que seja postado minuta gerado
dentro do SEI (não do WORD).” A professora Ana acrescenta que entrou em contato com o secretário da SECONS na época, o qual enviou a solicitação, e ele
informou que o processo não ficará parado na SECONS enquanto a minuta gerada dentro do SEI do PPC não seja inserida no processo, porém é necessário a
inserção do documento. 3) O professor Robson informa que é de conhecimento de todos do CONDEP-EA que os planos de ensino, para serem apreciados
pelo NDE na reunião, precisam ter um parecer previamente elaborado. Assim, o professor pede que os colegas tenham o discernimento de que o parecer
precisa de um tempo mínimo para ser realizado. 4) O professor Robson informa que após um período de pouco mais de dois anos, o NDE conseguiu avançar
consideravelmente com o PPC, que já se encontra na SECONS para análise e parecer pelos CONSUN (Processo SEI 999016864.000072/2020-11). Que, além
disso, o NDE conseguiu aprovar o seu regimento interno (Resolução nº 324, de 28 de maio de 2021 – Regimento do NDE do curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária - Campus Ji-Paraná), além de ter realizado a padronização dos planos de ensino, do modelo de avaliação, e da fase em que os planos são
efe�vamente analisados pelo NDE. O professor entende que isso tudo jamais seria possível sem a dedicação do grupo que compõem o NDE atualmente, e
expressa o seu profundo agradecimento por isso. Informa ainda que passou por um problema de saúde alguns meses atrás, o que o levou a refle�r e tomar
a decisão de repassar a Coordenação do NDE, e que pretende anunciar essa decisão ao CONDEP-EA. Inclusão de pontos de pauta: (1) Escolha de um novo



coordenador do NDE. Solicitada pelo prof. Robson. Colocado em votação a inclusão foi aprovada por unanimidade, passando a ser o sexto ponto de pauta
da reunião. Pontos de pauta: (1) Calendário de reuniões do NDE para o semestre 2021-1. Foi posto em discussão e acertado entre os membros do NDE as
datas das reuniões para o próximo semestre, assim foram agendadas as reuniões para as 08h dos dias 13 de dezembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022.
(2) Considerações do NDE a professora Patrícia em relação aos quesitos apontados nos planos de ensino do semestre 2020-2. Após ser colocado em
discussão, a prof.ª Ana fez o seguinte encaminhamento como resposta dos ques�onamentos da professora Patrícia enviados por e-mail a parecerista dos
seus planos de ensino do semestre 2020-2 no NDE: O Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária não demorou em
responder à questão do Plano da Professora Patrícia, o parecer foi realizado e apreciado em ATA nas datas per�nentes, inclusive no departamento. A
Professora Patrícia que não se atentou para as sugestões feitas no parecer, tampouco com os prazos. Porém entende que o objeto da discussão prescreveu,
ou seja, perdeu-se o objeto já que os planos de ensino em questão são de um semestre que já se encerrou, porém o NDE pede mais atenção para a
Professora Patrícia em relação as sugestões feitas nos próximos pareceres. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. (3) Considerações do NDE
em relação ao Memorando nº 3/2021/SAEE-JP/CJP/UNIR - Assunto: Esclarecimentos sobre direitos e necessidades de uma pessoa com deficiência
(Documento SEI 0756175 para resposta ao requerimento do Requerimento do Acadêmico Natanael Pereira de Oliveira (Documento SEI 0732225). Após
ser aberto para discussão, a prof.ª Ana relata da necessidade do SAEE encaminhar no início de cada semestre aos docentes, dos departamentos da UNIR/JP,
que ministrem alguma disciplina para acadêmico(s) com deficiência um documento que conste a deficiência do(s) aluno(s) matriculado(s) na turma, bem
como as adequações necessárias para ele(s). Também durante a discussão, os membros do NDE entenderam que a consulta ao SAEE para responder ao
requerimento do acadêmico Natanael trouxe questões  esclarecedoras sobre a legislação, porém não esclareceu sobre um dos ques�onamentos que o
acadêmico faz, em documentos diversos, referente a forma de calcular as notas de cada unidade. Diante disso, e considerando o informe da úl�ma reunião
sobre um novo ques�onamento do acadêmico, foi feito o encaminhamento  para que fosse enviado para a PROGRAD o processo com as seguintes
indagações: 1) Um acadêmico com deficiência cujas a�vidades avalia�vas dadas a ele são as a�vidades avalia�vas dadas aos demais alunos, com as devidas
adaptações à deficiência visual, tem o direito de que a média de cada unidade seja calculada diferente da fórmula que se calcula para os demais alunos? 2)
Caso a resposta da primeira pergunta seja não, o aluno não tem direito, um(a) professor(a) tem autonomia para decidir u�lizar uma fórmula diferente do
que u�liza para os demais alunos para calcular a média sem incorrer em ilegalidade? Com o intuito de respondermos o requerimento do acadêmico
supracitado. Após discussão, foi colocado em votação o requerimento, o qual foi aprovado por unanimidade. (4) Processo 23118.009994/2021-41 – Planos
de Ensino DEA – 2021-01. Durante as discussões sobre o ponto de pauta surgiram duas dúvidas. A primeira referente a obrigatoriedade ou não de que todos
os planos de ensino devam conter as informações referentes a prova reposi�va, bem como do conteúdo que será cobrado nela. A segunda referente a
possibilidade ou não de conter na bibliografia complementar referências além das que constam no PPC vigente. Devido a tais dúvidas houve o consenso de
levá-las para a reunião do CONDEP-EA para deliberação. Sendo assim, o ponto foi encerrado e será retomado em reunião extraordinária do NDE na próxima
semana, dia 26.10.2021 às 08h. (5) Discussão sobre o projeto de acolhimento conforme ata de reunião do NDE realizada aos dezenove dias do mês de
agosto do ano de 2021. Durante a discussão as professoras Ana e Renata informaram que fizeram a metodologia da proposta do projeto de acolhimento e
listaram as a�vidades a serem desenvolvidas em três dias de acolhimento aos membros do NDE. O professor Robson disse que devido a�vidades de final de
semestre entre outras ainda não concluiu a jus�fica�va do projeto, porém na reunião de dezembro trará a parte incumbida a ele. O professor José também
informou que ainda não concluiu a proposta de nivelamento juntamente com o professor Rodrigo, porém na próxima reunião ordinária a proposta de
nivelamento será apresentada. (6) Escolha de um novo coordenador do NDE. Ao colocar em discussão o professor Robson relata que devido ao exposto por
ele no informe 4) desta reunião é necessário a eleição de um novo coordenador para o NDE. Durante a discussão a atual vice coordenadora, prof.ª Ana Lúcia
Denardin da Rosa, colocou o seu nome a disposição. Ao colocar em votação, a professora foi eleita coordenadora do NDE por unanimidade. Devido ao fato
da vaga de vice coordenador(a) ter ficado vago naquele momento, após uma nova discussão a prof.ª Renata colocou o seu nome a disposição para a vaga de
vice coordenadora do NDE, sendo o seu nome aprovado por unanimidade para ocupar a referida vaga. Nada mais havendo a declarar, a reunião é encerrada



às doze horas e quarenta e quatro minutos e eu José Roberto Ribeiro Júnior, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 29/10/2021, às 19:55, 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 29/10/2021, às 20:31, 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 01/11/2021, às 09:36, 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 0792341 e o código CRC 5256DD77.
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