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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, ás oito 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, Adão da Silva Oliveira,
Ana Lúcia Denardim da Rosa, Beatriz Machado Gomes, Elisabete Lourdes do Nascimento, José Roberto
Ribeiro Júnior, Nara Luísa Reis de Andrade, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Renata Gonçalves
Aguiar, Robson Alves de Oliveira, Tiago de Oliveira Lima. Ausências jus�ficadas: Margarita Dueñas
Orozcco e Ana Paula Cardiliquio, afastadas para pós-graduação. Registra-se a presença do prof. Jeferson
Alberto de Lima, que está afastado para doutorado. O professor Alberto abre a plenária para início da
reunião. Informes da chefia de departamento: 1) Documento reencaminhado pela Reitoria, O�cio nº
1838/2021/SEAGRI-CEDRS, Assunto: Indicação de membros para o Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS e todas as Câmaras Setoriais do Agro. Mais informações
disponíveis no processo N. 23118.004317/2021-36. Aberto para os demais conselheiro apresentarem
informes. O conselheiro Thiago apresenta o informe. 2) de que nos próximos dias será disponibilizado o
formulário de avaliação docente, formato on line. A chefia solicita a colaboração dos professores
incen�vando aos alunos para preencherem o formulário. Sem mais manifestações, passou-se ao ponto
de pauta único: Processo - 999016864.000072/2020-11 Projeto Polí�co Pedagógico do Curso de
Engenharia Ambiental, parecer 0637267. Concedida a palavra ao prof. Robson, como presidente do NDE
de Engenharia Ambiental e Sanitária; a profa. Elisabete se inscreve para fala. O professor Alberto
apresenta a solicitação do prof. João Gilberto de Souza Ribeiro para par�cipar da reunião. Colocado em
votação, a plenária vota favorável por unanimidade. Passa-se a palavra ao prof. Robson que solicita que a
leitura a ser apresentada seja inserida na Ata da reunião. Inicia-se a Leitura: “O documento a ser lido e
inserido na ata, pontua: as observações a serem apresentadas, são do conhecimento de muitos deste
departamento e, para os que não estão a par, pelo tempo de serviço de todos, não deve causar
estranheza. 1) O art. 4.º da Resolução n.º 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012 que regulamenta os
parâmetros para a Elaboração de Projetos Polí�co-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade
Federal de Rondônia, estabelece que “o Projeto Polí�co-Pedagógico de cada Curso deverá ser
reformulado sempre que a legislação ou demandas estruturais o exigir, a fim de garan�r sua atualização
nos aspectos pedagógicos e legais”. Demanda estrutural: Conforme o despacho da Diretoria Regulação
Acadêmica DRA/UNIR SEI n. 0643308 de 09.04.2021, Processo SEI Processo nº 23118.004030/2021-14,
“Considerando a mudança de nome do curso de "Engenharia Ambiental" para "Engenharia Ambiental e
Sanitária", este departamento deverá receber visita in loco a fim de obter a portaria de renovação de
reconhecimento do curso.” Além disso, salienta-se que a Matriz Curricular permaneceu a mesma.
Aspecto legal: *Resolução n. 7, de 18 dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão na
Educação Superior brasileira. *Resoluções CNE/CES n. 2, de 24 de abril de 2019 que ins�tui as Diretrizes
Curriculares do Curso de Graduação em Engenharia. * Resolução n.1 CNE/CES, de 26 de março de 2021
que altera o art. 9º da Resoluções n. 2) A grade já tem 12 anos, com o PPC vigente datando do ano de
2009. Essa questão foi muito destacada na visita (em dezembro de 2019) da atual Pró-reitora de
Graduação Me. Veronica Ribeiro da Silva Cordovil, da necessidade urgente de atualização, pelo fato de o
PPC ter 10 anos a época. 3) A defasagem do PPC pode interferir na abertura de vagas no Ves�bular? 4) A
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data de entrega da nova proposta do PPC a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) foi acertada como sendo
fevereiro de 2020 na visita da Diretora de Regulação Acadêmica. Posteriormente, após negociação do
Coordenador do NDE com a Prograd, prorrogada para abril de 2020. O PPC foi enviado para análise pela
Prograd na data de 14.04.2020. Processo SEI n. 999016864.000072/2020-11, despacho SEI n. 0406157.
Portanto foi cumprido a exigência. Esclareço que o NDE trabalhou intensamente para a conclusão da
nova proposta do PPC, para cumprir os prazos. Assim, suas atribuições administra�vas foram cumpridas.
Posteriormente foi recebida, na data de 20.08.2020, o documento SEI Lista de Verificação CPPP-DRA
(0452373), lista de checagem em processo de projeto pedagógico de acordo com a Resolução
278/CONSEA de 2012. Considerando o Despacho CPPP-DRA (0542539) de 25.11.2020 no qual lê-se [...] “A
lista de verificação já foi realizada por esta CPPP” (documento 0452373) e [...] “insiram no processo a Ata
de Aprovação do NDE comprovando que a segunda proposta foi aprovada em sede de NDE” [...] e [...] “o
processo não precisa de retornar à PROGRAD. A lista de verificação é uma prá�ca para evitar que algum
entrave chegue às instâncias colegiadas. E os Conselheiros de cada instância é que se guiarão por ela,
caso queiram e achem oportuno (o que tem sido a prá�ca é considerarem a lista). O Departamento,
através de seu NDE já fez o seu trabalho.” [...]. 5) Par�ndo da premissa que o NDE cumpriu o prazo de
entrega do PPC, a proposta foi encaminhada ao departamento, que designou relator. E em reunião do dia
19.04.2021 o parecer foi lido em plenária, sendo o voto da relatora favorável àaprovação do PPC. Este
parecer deve ser votado. 6) Esclareço que o parecer está vinculado ao Documento SEI 0543252 Projeto
Pedagógico (PPC). As sugestões de alterações advindas desta reunião devem ser anexadas ao Processo
SEI 999016864.000072/2020-11 via memorando e devem ser apreciadas pelo NDE, registradas em ata e
novamente anexada ao processo SEI com nova versão do Projeto Pedagógico (PPC). Esse procedimento é
necessário pois segundo o documento SEI CPPP-DRA (0542539) de 25.11.2020 no qual lê-se [...] “insiram
no processo a Ata de Aprovação do NDE comprovando que a segunda proposta foi aprovada em sede de
NDE” [...] referindo-se à aprovação da nova versão do PPC, no caso documento SEI 0543252. Concedida a
palavra a profa. Elisabete. “Destaca que ao contabilizar a carga horária de disciplinas obrigatórias
distribuídas entre os professores descrito no quadro 5.4 (página 134) do PPC 2021 (documento 0543252),
a mesma verificou que possui um déficit de 200hs de CH de disciplina obrigatória para cumprir a
Resolução n.º 95 (18.07.2019), que são 320hs/ano, no mínimo, para um professor T40 DE com carga
horária semanal de 8hs/relógio. A saber “Art. 4º: A carga horária docente nas disciplinas é igual ao
número de aulas necessário para cumprimento da carga horária da disciplina, observando que: I – O
docente em regime de trabalho T-40 ou DE, deverá cumprir, no mínimo, uma carga horária de 8 (oito)
horas semanais, computadas em horas-relógio”. A professora apresenta o levantamento ao conselho:
Profa. Elisabete (120hs), Profa. Beatriz (200hs), Prof. Rodrigo (200hs), Profa. Margarita (200hs), Profa.
Renata (220hs), Prof. Jeferson (240hs), Profa. Nara (240hs), Prof. João (240hs), Profa. Ana (280hs), Prof.
José (280hs), Prof. Alberto (360hs) e Prof. Robson (400hs), assim é possível observar que outros
professores também não a�ngiram a carga horária estabelecida pela resolução, porém verifico que fui a
mais prejudicada. Peço para colocar na ata minha fala, também registrada no chat.” São esclarecidas
dúvidas quanto as a�vidades de extensão pelo prof. Robson: A�vidade de extensão conta Carga Horária
para o aluno, mas não é disciplina, então não conta Carga Horária para o professor. São 400 horas e tem
que estar no PPC. Prof. Alberto apresenta seu entendimento em relação ao Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC, de que no texto do PPC, não está claro quem é o coordenador. O texto delega ao chefe de
departamento, que então poderá, via Ordem de Serviço, atribuir esta a�vidade curricular a quem tem
aluno de TCC. O TCC também não gera carga horário para o professor, somente para o aluno. Prof. João
pede a palavra, onde destaca a importância de consolidar PPP e enviar, porém, tem que haver a
par�cipação dos alunos, fazer o perfil do egresso. É um momento rico para delimitar o formato do curso.
Disciplina de 60 horas é importante: sugestão: discu�r esta proposta de PPC com os alunos. Quanto a
proposta de Curricularização da extensão, houve recurso nos conselhos superiores. A extensão tem que
compor com pesquisa. RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. Profa. Ana se inscreve para fala e
na sequência, prof. Robson e profa. Renata. A profa. Ana pede registo em ata: “Estamos discu�ndo esse
PPC há muito tempo, e como o Prof. Robson falou, o MEC está por vir, temos que dar celeridade ao nosso
processo. Nós nos reunimos com os alunos, nós já discu�mos isso em departamento, fiz um
levantamento das atas, GT5 – 17.10.2019 – SEI n.º 0393673, Reunião DEA– 10.02.2020, SEI n.º 0393686,
Reunião DEA– 11.02.2020, SEI n.º 0393687, Reunião DEA– 13.02.2020, SEI n.º 0393689, Reunião DEA–
13.02.2020, SEI n.º 0393690 e pelo que vejo o prof. João não par�cipou de algumas reuniões, essa
questão dos créditos já foi discu�do por todos, e esse assunto já está vencido. Temos que apresentar o
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PPC, pois temos 12 anos com o mesmo PPC”. O prof. João pede a palavra, e para constar em ata, “Eu
defendo trabalhar com as disciplinas de 60 horas em detrimento de 80 horas. Assim, conseguiríamos
trabalhar com maior qualidade de áreas no curso. Faço o encaminhamento para discu�r com os alunos
nos moldes como foi feito no auditório com os alunos. A discussão em relação a extensão não se trata de
aumentar 10% da carga horária e sim trabalhar os 10% DENTRO DAS 3600 horas do curso”. O prof.
Alberto pede à plenária que vote sobre autorizar a entrada na reunião do conselheiro Eurípedes
(representante dos discentes). Aprovado por unanimidade. Prof. Renata tem a fala; “Tivemos uma
semana para discu�r a parte estrutural do PPC em fevereiro de 2020, foram realizadas as modificações
que os membros do departamento discu�ram e entenderam necessárias. No momento o entendimento é
de que iremos rever partes mais textuais e não estruturais.” A Profa. Elisabete aponta que "em virtude de
todo o trabalho do NDE e das falas anteriores dos professores, que nos atentam sobre a carga horária e
que os componentes curriculares seguem as novas diretrizes para as engenharias, penso que esses
tópicos importantes para formação do aluno, exemplo biodiesel e microalgas, nós podemos abordar
dentro de outras disciplinas, por exemplo, o tema microalgas e biodiesel ser abordado em microbiologia
ambiental. (Favor inserir na ata).”  Prof. Robson, registro de fala: “A questão das 60 horas aulas já foi
muito discu�da no departamento e aprovamos as disciplinas com 80 horas, desde fevereiro do ano
passado. Estamos voltando a discu�r um assunto que já foi muito deba�do. A qualidade do curso foi a
preocupação primeira do NDE, por isso buscamos incansavelmente a par�cipação dos alunos e egressos.
Não aumentamos a carga horária do curso, a extensão é uma componente curricular.” Prof. Alberto:
“Gostaria de deixar registrado, que seria oportuno a inserção de novos conteúdos, para diversificar o
conteúdo (como poluição sonora, unidades de conservação, resíduos de mineração e outros), bem como
transformar disciplinas opta�vas como obrigatórios, recuperação de áreas degradas, resíduos industriais
e afins. Com a redução após a análise se pudessem ser 60h (quando possível, após análise) poderiam
permi�r um maior número de conteúdo para auxiliar na formação.” O prof. João apresenta
encaminhamento: “Encaminhamento: a) modificar a carga horária das disciplinas de 80h para 60h, com
vistas a aumentar as áreas de atuação do curso. b) fazer um debate ampliado com alunos e ex-alunos
com a composição da grade curricular.” Prof. Alberto apresenta a proposta a plenária para votação, um
item de cada vez. Item 1: 8 votos contra; 3 votos a favor; 3 abstenções. Profa. Ana, “Gostaria de jus�ficar
meu voto e que fique registrado em ata - Sou contrária, pois isso já foi discu�do no NDE e no próprio DEA
(reunião do dia 10.02.2020).” Prof. João “Gostaria de jus�ficar meu voto e que fique registrado em ata
que manter em 80 a carga horária vai na contramão de todos os cursos de engenharia nas universidades
federais no Brasil.” Profa. Renata “Registro voto contrário à diminuição da carga horária por entender
que, embora seja possível no momento devido à estrutura atual da UNIR, não é viável. Mas que seria
ó�mo poder aumentar as áreas de atuação do curso.”  Prof. Robson “Gostaria de jus�ficar meu voto e
que fique registrado em ata - Sou contrário, pois isso já foi discu�do no NDE e no próprio DEA (reunião do
dia 10.02.2020)”. Solicita que seja também registrado em ata a fala: “Considero que o PPC foi
exaus�vamente discu�do no DEA, que o NDE fez um trabalho exaus�vo para adequar as resoluções já
citadas anteriormente. Abaixo segue uma descrição de todos os trabalhos até a entrega do documento:
Considerando a Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado
em Engenharia Ambiental e Sanitária realizada no dia dois de setembro de 2019 (0393664), que
contextualiza os trabalhos desenvolvidos pela composição passada do NDE. Considerando o Documento
SEI Processo Reformulação PPC Eng. Ambiental e Sanitária (0319978) que trata da Reformulação do
projeto pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária-Campus Ji-Paraná, e que foi a versão
do PPC entregue pela composição passada do NDE a atual composição. Considerando Ata da Reunião
Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
(0393668), realizada no dia trinta de setembro de 2019 que deliberou sobre a criação de grupos de
trabalho (GTs) para discussão da matriz curricular do curso e a definição das etapas seguintes para
efe�vação do PPC e distribuição das a�vidades. Considerando Ata da Reunião (0393673) realizada no dia
dezessete de outubro de 2019 que tratou das deliberações do grupo de trabalho 5 (GT5) sob a
coordenação da professora Ana Lúcia. Considerando Ata da Reunião (0405983) realizada no dia dezoito
de outubro de 2019 que tratou das deliberações do grupo de trabalho 3 (GT3) sob a coordenação do
professor Rodrigo. Considerando a Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia quatro de novembro de 2019
(0393674) que deliberou sobre a curricularização da extensão e a inclusão e re�rada de componentes
curriculares do Projeto Pedagógico (PPC) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária.
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Considerando Ata da Reunião (0393676) realizada no dia onze de novembro de 2019 que tratou das
deliberações do grupo de trabalho 2 (GT2) sob a coordenação do professor Robson. Considerando a Ata
da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental
e Sanitária (0393679), realizada no dia nove de dezembro de 2019 que deliberou sobre o levantamento
da situação atual das a�vidades desenvolvidas até o momento pelos GTS e demais a�vidades referentes a
criação do novo Projeto Pedagógico (PPC) e da apresentação dos resultados dos ques�onários elaborados
pela Professora Renata e pelo Professor Rodrigo. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do
Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0393681),
realizada no dia três de fevereiro de 2020 que deliberou sobre a necessidade de convocação de uma
reunião do CONDEP-EA para solicitação de adiamento de uma semana no início das aulas do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária para que os membros do CONDEP-EA possam colaborar com a
elaboração do PPC, e de um cronograma para a reposição das aulas do curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0393682), realizada no dia seis de fevereiro de 2020 e
Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia
Ambiental e Sanitária (0393683), realizada no dia sete de fevereiro de 2020, que deliberaram sobre a
elaboração do cronograma de trabalho para as reuniões conjuntas do Projeto Pedagógico (PPC).
Considerando a Atas de Reunião (0393685) e (0393686), realizadas no dia 10 de fevereiro de 2020, as
Atas de Reunião (0393687) e (0393688), realizadas no dia 11 de fevereiro de 2020, as Atas de Reunião
(0393689) e (0393690), realizadas no dia 13 de fevereiro de 2020, que trataram das deliberações dos
membros do CONDEP-EA na elaboração do PPC. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo
Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0393691), realizada
no dia vinte de fevereiro de 2020 que deliberou sobre a elaboração do cronograma para o término da
confecção do PPC. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do
curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0405876), realizada no dia vinte e cinco de
março de 2020 que discu�u e deliberou sobre os pontos em aberto para formatação do texto final do PPC
e novo cronograma proposto para finalização do TCC. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do
Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0405885),
realizada no dia quatro de abril de 2020 que deliberou sobre a divisão de tarefas para
elaboração/formatação do texto final do PPC. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo
Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0405888), realizada
no dia oito de abril de 2020 que deliberou sobre o andamento das tarefas de elaboração/formatação do
texto final do PPC. Considerando a Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do
curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0405959), realizada no dia treze de abril de
2020 que deliberou sobre a revisão final do PPC para entrega para a Prograd/UNIR, na qual os
professores entenderam que a estrutura final do PPC estava pronta para envio para a Prograd.
Considerando o processo SEI 999016864.000072/2020-11 que trata da reformulação do projeto
pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária-Campus Ji-Paraná, documento SEI (0406013)
Projeto pedagógico (PPC). Considerando o Despacho DAEA-JP (0406033) de 13.04.2020 que encaminha a
versão final do Projeto pedagógico (PPC) elaborado pelo NDE para envio para a Pró-reitora de Graduação
(PROGRAD). Considerando o documento SEI Lista de Verificação CPPP-DRA (0452373), lista de checagem
em processo de projeto pedagógico de acordo com a Resolução 278/CONSEA de 2012 de 20.08.2020.
Considerando Ata da Reunião (0483883), realizada no dia vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de
2020 com a Coordenadora de Projetos Polí�cos-Pedagógicos (CPPP) da Diretoria de Regulação Acadêmica
(DRA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Querla
Mota dos Santos (Mat. Siape 1762241) que deliberou sobre a Lista de verificação do PPC de Engenharia
Ambiental e Sanitária. Considerando a Ata da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (0484204), realizada no dia vinte e seis de agosto de
2020 que analisou a lista de verificação do processo de Projeto Pedagógico, analisando os que atendem,
não atende e atendem parcialmente ao PPC; e deliberou sobre a instrumentalização do procedimento de
análise e avaliação dos Planos de Ensino dos Componentes curriculares do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária e sobre a instrumentalização do procedimento de análise e avaliação dos Planos de
Ensino dos Componentes curriculares do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Considerando a Ata
da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária (0494293), realizada no dia dez dias de setembro de 2020 que deliberou sobre a lista de
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verificação do PPC. Tópico: “Avaliação do processo de ensino aprendizagem.”; aprovou o procedimento
de análise e avaliação dos Planos de Ensino dos Componentes curriculares do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária e os mecanismos do processo avalia�vo interno do curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária. Considerando o documento SEI (0509994), versão final do Projeto pedagógico (PPC)
elaborado pelo NDE. Considerando o Despacho DAEA-JP (0510000) de 06.10.2020 que encaminha a
versão final do Projeto pedagógico (PPC), para envio para a Pró-reitora de Graduação (PROGRAD) para
conferência após adequação a lista de Verificação CPPP-DRA. Considerando o Despacho CPPP-DRA
(0542539) de 25.11.2020 no qual lê-se [...] “A lista de verificação já foi realizada por esta CPPP”
(documento 0452373) e [...] “insiram no processo a Ata de Aprovação do NDE comprovando que a
segunda proposta foi aprovada em sede de NDE” [...] e [...] “o processo não precisa de retornar à
PROGRAD. A lista de verificação é uma prá�ca para evitar que algum entrave chegue às instâncias
colegiadas. E os Conselheiros de cada instância é que se guiarão por ela, caso queiram e achem oportuno
(o que tem sido a prá�ca é considerarem a lista). O Departamento, através de seu NDE já fez o seu
trabalho.” [...]. Considerando o documento SEI (0543252) versão final do “Projeto Pedagógico (PPC) do
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária” elaborado pelo NDE. Considerando a Ata da
Reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
(0549098), realizada no dia vinte e seis de novembro de 2020 que delibera sobre a aprovação do
Documento SEI (0543252) “Projeto Pedagógico (PPC) do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e
Sanitária” em sede de NDE. Eu, professor Robson Alves de Oliveira, coordenador do Núcleo Docente
Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária venho através deste
despachar o processo em tela para dar prosseguimento, encaminhando junto a versão final do “Projeto
Pedagógico (PPC) do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária” elaborado pelo NDE -
documento SEI (0509994). Assim, o processo não foi feito a “toque e caixa”. E que considero essa fala
uma falta de respeito com os membros do NDE, e do próprio colegiado.” O prof. Alberto coloca em
votação o encaminhamento 2) fazer um debate ampliado com alunos e ex-alunos com a composição da
grade curricular. A profa. Ana Lúcia Denardin da Rosa: “Gostaria de jus�ficar meu voto e que fique
registrado em ata - Sou contrária, pois isso já foi feito pelo NDE e consta na proposta do PPC.”  Profa.
Renata Jus�fico voto contra o encaminhamento 2) fazer um debate ampliado com alunos e ex-alunos
com a composição da grade curricular. “O NDE aplicou um ques�onário aos discentes matriculados e
egressos. No momento entendemos que seria a melhor forma de obter o retorno deles sobre sugestões
do nosso curso.” Resultado da votação: 11 contra; 1 abstenção; 1 favor.  Prof. João: “Gostaria de jus�ficar
meu voto e que fique registrado em ata: a discussão com os alunos é essencial para a construção do
PPC.” O prof. Rodrigo jus�fica seu voto contra ao Encaminhamento 1, “modificar a carga horária das
disciplinas de 80h para 60h, com vistas a aumentar as áreas de atuação do curso." devido a extensiva
discussão, tanto nas instâncias do NDE, quando nas instâncias do CONDEP-EA. Ainda, um dos pilares das
a�vidades do NDE foi, e é, a transparência e par�cipação a fim da democra�zação da tomada de decisão.
Assim, não há impedimento de trazer essa discussão em momentos posteriores para que adequações
sejam feitas, jus�ficado pelo princípio da melhoria con�nua da proposta.” Profa. Ana comunica a plenário
que a profa. Beatriz saiu da reunião, pois seu computador desligou abruptamente. Profa. Patrícia: “Me
inscrevo para registrar um ponto sobre o ementário do PPC. Eu gostaria de trazer o ponto aqui sobre as
referências, pois afeta várias disciplinas. Trago uma questão para ajuste do PPC, conforme a Resolução Nº
278 CONSEA e diretrizes do MEC: Ementário dos componentes Curriculares (Item 2.7 (b) da Resolução
278 CONSEA): Deve se observar o acervo da UNIR visto que a Bibliografia Básica deve atender à
proporção de, no mínimo, uma obra para cada oito alunos e, na Bibliografia Complementar, no mínimo,
um �tulo com até três exemplares por �tulo. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Presencial e a Distância (MEC, 2017), Indicador 3.6 - Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). p.37:
Critério de análise: (...) Ou o acervo da bibliografia básica não é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos descritos no PPC ou não está atualizado, considerando a natureza das UC.
No ementário do PPC em construção existem muitas referências básicas que não existem na biblioteca,
assim como há muitas referências básicas em inglês.” Profa. Beatriz Retorna a reunião. O prof. Alberto
coloca em votação o encaminhamento: Enviar sugestões de alterações até quarta-feira, para serem feitas
pelo NDE via SEI, após a finalização dessas pequenas correções, será marcada uma reunião para aprovar
ou não o parecer da Beatriz com essas emendas. Aprovado por unanimidade.”  O prof. Alberto, como
dirigente da reunião, não havendo nada mais a tratar, encerra a reunião, e eu, Beatriz Machado Gomes,
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secretária ad. hoc, lavro a presente Ata, que vai assinada eletronicamente por mim e demais conselheiros
presentes.

Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em 18/05/2021, às
23:42, 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
19/05/2021, às 09:19, 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 0671646 e
o código CRC F28C246B.

Referência: Processo nº 23118.000075/2021-10 SEI nº 0671646

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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

