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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma Google Meet, sob a presidência da Professora Ana Lúcia
Denardin da Rosa os membros do NDE para reunião extraordinária. Abertura: às 10h05min com a presença dos Professores José Roberto Ribeiro Júnior,
Renata Gonçalves Aguiar, Robson Alves de Oliveira. Ausência Jus�ficada: Rodrigo Mar�ns Moreira e da suplente, Profª Elisabete L. Nascimento. Informes. A
professora Ana informa que solicitou um ponto de pauta na reunião DEA que ocorrerá no dia 29.11.2021, em que pede para o colegiado do DEA organizar
melhor no departamento a solicitação dos planos de ensino por parte dos professores, pois o NDE vem tendo problemas com a aprovação dos planos, uma
vez que, devido aos prazos curtos para montagem dos planos, por partes dos docentes, e avaliação dos mesmos ,por parte do NDE, quando o NDE solicita os
ajustes nos planos acaba coincidindo com as férias dos docentes. A professora ressalta que o NDE precisa no mínimo 30 dias para avaliação dos planos de
ensino, pois caso seja necessário solicitar alguma alteração nos planos,  os docentes devem ter um tempo hábil para promover as alterações e o NDE
também deve ter tempo para realizar a nova avaliação, antes da aprovação em defini�vo. Dessa forma, seria necessário o departamento realizar o quadro
de horários para o próximo semestre com uma antecedência de no mínimo 45 dias antes de findar o semestre, para os professores elaborarem seus planos,
que será encaminhado ao NDE pela chefia do DEA e o NDE  avalie os planos, retorne aos professores, caso necessite de ajustes, esses possam realizar os
ajustes necessário antes de entrarem de férias, para o NDE aprovar em defini�vo o plano encaminhar ao DEA para aprovação e publicação no site do
departamento. A professora Ana faz uma sugestão de calendário - Montar o calendário 2021.2 pelo DEA - A definir, porém até 21.02.2022 deve estar
montado; 21.02. à 7.03.2022 - envio dos planos ao DEA - o prazo que os professores tem para enviar os planos para o DEA; 08.03.2022 - Envio dos planos ao
NDE pelo chefe do DEA; 21.03.2022 - Envio dos pareceres e sugestões do NDE aos professores; 01.04.2022 - Retorno dos planos ajustados pelos professores;
08.04.2022 - Aprovação dos pareceres pelo NDE; 11.04.2022 - Envio da ATA de aprovação do NDE para o DEA para publicação dos planos. Pontos de Pauta:
1 Discussões sobre o processo SEI nº 23118.011432/2021-67. Em virtude do processo SEI nº 23118.011432/2021-67 e a necessidade de execução de um
relatório para apresentar os resultados ob�dos na avaliação CPav e o resultado que vamos obter nas reuniões que teremos que fazer com servidores e
alunos do nosso curso, a professara Ana juntamente com a Professora Renata fizeram uma proposta de divisão de trabalhos entre os membros de NDE da
seguinte forma: Para execução do  relatório: Renata e Ana fazem os itens 1,2 e 3 e Robson, Rodrigo e José cada um pega um subitem do item 4. Após
discussões a discussões  ficou da seguinte forma o Professor Robson irá elabora o texto sobre a Dimensão Didá�co-Pedagógica, o professor Rodrigo sobre
a Dimensão Corpo Docente  e o professor José sobre a  Dimensão Infraestrutura. Além disso todos os membros de NDE deverão montar uma apresentação
que contempla a parte do relatório que ficou sob sua responsabilidade para compar�lhar nas reuniões com os servidores e alunos. Devido ao prazo imposto
pela CPAv e ao fato de que docentes e discente do curso não tem aulas nas segundas de manhã professoras Ana e Renata propõem que as Reuniões com
servidores e discentes sejam no dia 13.12.2021 sendo que,  das 8h às  8h 50min a reunião será com os  Professores, das 9h às 9h 50min a reunião será com
os Servidores, das 10h 00 às 10h 50min a reunião será com os alunos e das 11h às  11h 50min uma reunião com os membros do NDE para fechamento das



reuniões anteriores e definição de prazo para entrega do resultado final do relatório. Fica acordado que a pauta da reunião do NDE que seria a discussão dos
projetos de Extensão ficará para a próxima reunião do 28.02.2022.  2. Processo nº 23118.009994/2021-41 – Planos de Ensino –Com base no Parecer 130
(0786269) que refere-se a disciplina de Plano de Ensino da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais o Professor José de Sá realizou as alterações
solicitadas no próprio documento (0774170 ), assim o colegiado elaborou novo parecer 170 (0821291) que foi aprovado por unanimidade. Com base no
Parecer 135 (0786348) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Teoria do Conhecimento Tecnológico  o Professor José de Sá realizou as alterações
solicitadas no próprio documento (0774510), assim o colegiado elaborou novo parecer 172 (0821301) que foi aprovado por unanimidade. As professoras
Nara, Elisabete e Renata fizeram alterações nos planos e conforme estabelecido nos incisos III e IV do art. 3º, da Resolução n. 338/CONSEA, de 14 de julho
de 2021, esses devem ser reavaliados pelo NDE. E relação ao Plano de Ensino da disciplina de Hidrologia e Drenagem (0783547) aprovado pela NDE no dia
26.10.2020 com pelo  Parecer 137 (0786547) a professora Nara propôs um pequena modificação quanto à equação da nota final gerando um novo plano de
Ensino que consta no documento SEI (0813441) assim o NDE elaborou novo Parecer 173 (0821322) que foi aprovado por unanimidade. Em relação aos
planos de ensino Plano de Ensino da disciplina de Limnologia (DAE01418) (0775239)  que tem como parecer do NDE Parecer 143 (0786911) e Plano de
Ensino da disciplina de Gestão Ambiental I (DAE01419) (0775472), que teve Parecer 144 (0786922)   ambos aprovado  na reunião do NDE do dia 26.10.2021
a professora Elisabete em comum acordo com os alunos trocaram os pesos das avaliações conforme documentos SEI (0821129 e 0821128) respec�vamente.
Após discussões sobre as alterações nos planos o NDE entende as alterações devem aprovado por unanimidade, porém o NDE ressalta o fato de na hora da
publicação dos planos,  devem ser publicados  junto os documentos SEI (0821129 e 0821128). Em relação ao Plano de Ensino da disciplina de Climatologia
(0775963) aprovado pela NDE no dia 26.10.2020 com pelo  Parecer Parecer 133 (0786336) a professora Renta  propôs re�ficação do plano de ensino da
disciplina, documento SEI  (0821717), que após discu�do e ajustado com os discentes na aula do dia 19.11.2021, o ajuste realizado é o seguinte, onde se lê: 
para a troca de informações e envio de material a ferramenta principal será a plataforma Sala Virtual; leia-se: para a troca de informações e envio de
material a ferramenta principal será a plataforma SIGAA, além disso a professora fez mais alguns ajustes, mas foi apenas acrescentar  link e mudar a ordem
da N1 e N2, porém nada substancial. Assim o NDE elaborou novo Parecer 174 (0822838)  que foi aprovado por unanimidade com exceção da interessada,
Profª Renata. Com relação a essas alterações nos planos de ensino o NDE deixa claro que só fez essa nova avaliação, pois os planos não haviam sidos
aprovados no CONDEP/DEA, caso contrário essa nova avaliação deveria ser realizada pelo próprio CONDEP, além disso, o NDE entende que é interessante
que o professor que deseje fazer alterações no seu plano após sua aprovação junto CONDEP/DEA, no ato de pedir o ponto de pauta deixe  claro quais foram
as alterações realizadas no novo plano de ensino. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 23 minutos e eu, Ana
Lúcia Denardin da Rosa, secretária adoc, lavrei a presente Ata, que vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 26/11/2021, às 15:05, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 26/11/2021, às 15:51, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em 26/11/2021, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em 26/11/2021, às 17:39, 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 0823156 e o código CRC 513DAC53.
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