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Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se por meio de Webconferência
(h�ps://meet.google.com/isz-zaia-nro), sob presidência do professor Robson Alves de Oliveira, vice chefe de departamento e chefe em exercício, os
conselheiros do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental para reunião extraordinária, Adão da Silva Oliveira, Ana Lúcia Denardin da Rosa, Beatriz
Machado Gomes, José Roberto Ribeiro Júnior, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Renata Gonçalves Aguiar, Tiago de Oliveira Lima; representante
discente, Euripedes Fernandes Costa Júnior. Ausências jus�ficadas: Alberto Dresch Webler, Elisabete Lourdes do Nascimento, José das Dores de Sá, João
Gilberto de Souza Ribeiro, Nara Luísa Reis de Andrade, Rodrigo Mar�ns Moreira, servidores em férias. Jeferson Alberto de Lima, Margarita Dueñas Orozcco e
Ana Paula Cardiliquio, afastadas para pós-graduação. O professor Robson abre a plenária, declara quórum, para início da reunião. Informes da chefia de
departamento: 1) Solicitação de Aniele Tesser, analista do Sebrae RO, atualmente lotada no Regional de Vilhena. O Sebrae RO está apoiando um evento que
acontecerá no dia 27/10 que tem como público alvo os secretários do meio ambiente do estado de Rondônia. O evento tem como nome OFICINA DE
PLANEJAMENTO: TREINAMENTO TECNICO AMBIENTAL e acontecerá em Ji-Paraná de forma presencial, das 08h e finalizara as 17h. Uma das temá�cas
levantadas como prioridade de debate no evento, é sobre: GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Gostaria de pedir apoio e par�cipação da UNIR
para indicar um profissional para falar sobre essa temá�ca, durante o evento. A programação já está definida com horários, para esse tema marcamos o
horário das 10h20 às 11h. Gostaria de verificar a disponibilidade da UNIR em contribuir com o evento. Não houve manifestação de interesse. 2) O professor
Robson informa que, mesmo sendo de conhecimento de todos do CONDEP-EA, que os planos de ensino, para serem apreciados em reunião pelo NDE,
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. 3) O professor Robson informa que as professoras Ana Lúcia e Renata assumiram a coordenação e vice coordenação do NDE,
respec�vamente, para o próximo biênio: 10/2021 a 10/2023. 4) O departamento recebeu na data de ontem (21.10) o processo SEI 23118.011302/2021-24,
cujo despacho da CADM-JP (Documento SEI 0787832), solicita que o Departamento avalie os itens constante no Documento de Oficialização de Demanda
0787821 e informe se ainda possuem interesse na aquisição, e pede para responder até 03/11/2021. Para os interessados se manifestarem até o dia
27/10/2021, para o e-mail ins�tucional do prof. Robson. 5) O Ministério da Educação/Gabinete do Ministro, publicou a Portaria nº 837, de 21 de outubro de
2021, que estabelece as regras de retorno gradual e seguro às a�vidades presenciais no âmbito do Ministério da Educação - MEC, no contexto do
enfrentamento do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. O professor solicita que os colegas fiquem
atentos as no�cias para possíveis mudanças na programação oficial do calendário acadêmico UNIR 2021/01. Não havendo mais informes por parte da chefia
departamento e demais conselheiros, passou-se aos Pontos de pauta: 1) Processo 23118.010093/2021-00 - Requerimento Equivalência Mateus Ba�sta
Paião - Relator Professor José Roberto. Leitura e apresentação em tela do parecer 128/2021/DAEA-JP/CJP/UNIR. Parecer favorável ao aproveitamento da
disciplina de Óp�ca (DCE00368) ofertada no DAF para a disciplina de Física III (DEA01401) do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Após apresentação,



abre-se para discussão. Em votação: aprovado por unanimidade. 2) Processo 23118.009994/2021-41 – Planos de Ensino DEA – 2021 – 01. Foi esclarecido a
plenária que o principal problema dos planos foi a ausência de clareza na apresentação escrita quanto ao assunto de como é calculada a média final e de
qual o procedimento para a avaliação reposi�va. A profa. Patrícia informa que deverá se ausentar da reunião. Abriu-se para a discussão, que ao final foi
apresentado o encaminhamento: o departamento estabelece que cada disciplina deverá ter no mínimo duas e no máximo quatro composição de notas, que
possibilitará uma média final. As composições das notas podem ser subdivididas, mas ao final gerar as médias, as quais os alunos terão direito a repor a
menor média ob�da. Cada professor apresenta no Plano de Ensino, os critérios a serem seguidos na avaliação reposi�va, esclarecendo principalmente os
itens: Avaliação reposi�va: 1. Para Provas: conteúdos (se é todo o conteúdo ou referente à menor nota ob�da). 2. Trabalho: Na forma de trabalho ou de
avaliação escrita ou outras (devendo especificar qual opção adotada). Profa. Patrícia retorna a reunião. Em votação, aprovado por unanimidade. Profa
Renata apresenta encaminhamento de que os professores deverão apresentar nova redação quanto à avaliação reposi�va e demais recomendações
per�nentes até o dia 25.10.2021. A Profa. Ana Lúcia esclarece que em relação a Bibliografia básica e complementar, é importante que fica escrito no plano
de ensino a bibliografia exatamente igual ao que está no PPC vigente do curso, sem se acrescentado ou suprimido qualquer �tulo. Nada mais a registrar, a
reunião foi encerrada às 11:30h, e eu, Beatriz Machado Gomes, secretária ad hoc. Lavro a presente ata. 
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