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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 oito dias do mês de maio do ano de 2021, às 9 h, 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) e a Profª. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro �tular). Ausências jus�ficadas: Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro �tular) e Prof.
Rodrigo Mar�ns Moreira (Membro �tular). Informes: (1) O professor Robson informa sobre o despacho
PROGRAD 0678410 que trata da Resolução n. 319, de 25 de maio de 2021, que dispõe sobre o acréscimo
aos Calendários Acadêmicos para 2020, conforme Resolução nº 287/2020/CONSEA e Resolução nº
301/2021/CONSEA, de modo a possibilitar aos departamentos oferecerem disciplinas especiais,
conforme Regimento Geral da UNIR para conhecimento e providências que se fizerem necessárias. Ficou
definido o período de oferta entre 01/06/2021 e 19/06/2021 para o 1° semestre le�vo de 2020 (ano civil
de 2021) e o período de oferta entre 25/10/2021 e 13/11/2021 para o 2° semestre le�vo de 2020 (ano
civil de 2021). Pontos de pauta: (1) Colocar na proposta do novo PPC do curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária a possibilidade de o Trabalho de conclusão de curso ser um Projeto de Engenharia: O
professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. Os presentes no
momento fizeram a leitura e colaboraram com a redação das regras básicas para elaboração e
apresentação de projetos de engenharia proposta pelo professor Robson, descritas a seguir: Elaboração e
apresentação do projeto de engenharia: O projeto de engenharia deverá ser apresentado de acordo com
os prazos estabelecidos pelo Departamento de Engenharia Ambiental. Os componentes do projeto de
engenharia devem conter detalhamentos necessários, com nível de precisão adequada para o completo
entendimento do empreendimento proposto. Todas as peças que compõem o projeto de engenharia
deverão ser assinadas e iden�ficadas pelo responsável técnico e apresentadas em meio digital. O projeto
de engenharia é cons�tuído de Memorial Descri�vo, Memorial de Cálculo, Levantamento Topográfico,
Peças Gráficas, Especificações Técnicas, Manual de Operação e Manutenção, Orçamento e Cronograma
Físico-financeiro. Memorial Descri�vo: deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes elementos:
caracterização da área de projeto e diagnós�co da situação atual; apresentação e jus�fica�va da
concepção adotada e descrição das unidades do sistema proposto. Descrever de forma clara e obje�va as
caracterís�cas de todos os equipamentos, materiais, elementos componentes, sistemas constru�vos
aplicados e o modo como serão executados cada um dos serviços, em conformidade com as boas prá�cas
de engenharia. As especificações de materiais e equipamentos não deverão fazer referência a marcas ou
fornecedores. As especificações técnicas deverão ter coerência com o memorial de cálculo, as peças
gráficas, planilha orçamentária e cronograma �sico-financeiro. Memorial de Cálculo: visa detalhar o
dimensionamento de todas as unidades do sistema em atendimento às referências norma�vas e
necessidades locais, possibilitando a verificação do cálculo e, consequentemente, a avaliação dos
aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Esse documento deverá conter os parâmetros u�lizados, as
planilhas e os métodos de cálculo detalhados. Recomenda-se, para melhor compreensão do projeto, que
o memorial de cálculo seja apresentado separado do texto do memorial descri�vo. Levantamento
Topográfico (quando necessário): deverá ser apresentado relatório técnico do levantamento topográfico
contendo no mínimo as seguintes informações: período de execução, área de abrangência, origem
(datum), equipamentos u�lizados, grau de precisão ob�do, planilhas de cálculo e desenhos, observando
o norma�vo vigente específico. Peças Gráficas: apresentar em meio digital todos os desenhos e o
detalhamento necessário à perfeita compreensão do projeto, permi�ndo o levantamento dos
quan�ta�vos dos itens e serviços da planilha orçamentária. Deverá conter uma planta geral do sistema
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(quando necessário), área de abrangência do projeto, localização e iden�ficação de todas as unidades do
empreendimento proposto. As peças gráficas devem ser apresentadas para análise em formatos
padronizados pela ABNT. Todas as peças gráficas devem possibilitar a visualização e a compreensão para
análise do projeto proposto, com informações suficientes e necessárias, tais como coordenadas
geográficas, cotas de nível, dimensões, diâmetros, �pos de materiais, declividade, vazões, pressões etc.
Manual de Operação e Manutenção (quando necessário): apresentar manual de operação e
manutenção das unidades do empreendimento proposto, contendo no mínimo os seguintes dados:
descrição simplificada; fluxograma e layout com iden�ficação das unidades e informações sobre seu
funcionamento; procedimentos de operação e manutenção com descrição de cada ro�na e sua
frequência; plano de amostragem iden�ficando os pontos, os parâmetros e a frequência; iden�ficação
dos problemas operacionais mais frequentes e procedimentos a adotar em cada caso; descrição dos
procedimentos de segurança do trabalho e fichas de operação a serem preenchidas pelo operador.
Orçamento: consiste em planilha orçamentária e deverá ser apresentado em meio digital. A planilha
orçamentária detalhada deverá ser apresentada em moeda nacional, discriminando o respec�vo custo,
preço unitário, quan�dade e preço total de todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à
perfeita execução das obras de engenharia. Os custos de serviços e insumos constantes na planilha
orçamentária devem estar em conformidade com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI, e a citação do mês de referência. Na impossibilidade de obtenção de custos
referenciais de insumos e composições de serviços no SINAPI, poderão ser u�lizadas tabelas de custos
man�das por órgãos e en�dades da Administração Pública, desde que em conformidade com norma�vo
vigente e jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. Na impossibilidade, ainda, de obtenção
de custos referenciais oficiais, o orçamento deverá se basear em pesquisa de mercado, contendo o
mínimo de três cotações de empresas/fornecedores dis�ntos. O SINAPI apresenta composições de custos
padronizadas. Cronograma Físico-financeiro: o projeto de engenharia deverá conter cronograma �sico-
financeiro da obra a ser executada, em consonância com o orçamento e demais documentos que o
compõe. Com o cronograma também deverão ser apresentados critérios, parâmetros e métodos
u�lizados para sua elaboração. O cronograma é elaborado com base na lista de a�vidades, interligadas
por relações de dependência, que aplicadas sobre um calendário de execução e após a análise da
disponibilidade e produ�vidade dos recursos humanos e materiais possibilita a iden�ficação e o controle
do andamento das etapas do empreendimento. O cronograma �sico-financeiro geralmente é baseado no
Diagrama de Gan�, ferramenta gráfica que representa a execução dos serviços ao longo do tempo,
acrescido das informações dos percentuais �sicos das etapas e/ou a�vidades a serem realizadas e dos
recursos financeiros requeridos por cada etapa e/ou a�vidade em cada período. Na apresentação do
cronograma também deverá constar o fluxo de caixa do empreendimento, permi�ndo a programação dos
desembolsos. O cronograma �sico-financeiro tem o obje�vo de demonstrar a previsão da quan�dade de
produção e dos desembolsos a ocorrer a cada período de execução de um empreendimento, sendo uma
ferramenta de fundamental importância para o planejamento e gerenciamento do andamento da obra.
Para mais informações consultar o documento Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização
de Obras de Edificações Públicas do Tribunal de Contas da União. Após a discussão procedeu-se a votação
do ponto de pauta que foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. Registra-se
em ata que às 10 h o professor Rodrigo Mar�ns Moreira (Membro Titular) liga para o professor Robson
informando o mo�vo de sua ausência na reunião. (2) Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre
para discussão. O professor Robson expõe sua preocupação em aprovar o PPC com apenas três membros
�tulares do NDE presentes na reunião, e que não se sente confortável em aprovar a proposta do novo
PPC nessa situação. Expõe ainda que, segundo sua opinião, seria mais coerente que pelo menos quatro
membros es�vessem presente na aprovação, como foi anteriormente acordado. Essa preocupação é
compar�lhada pelas professoras Ana Lúcia e Renata. O professor Robson então dá o encaminhamento
que o PPC seja aprovado após as férias dos docentes, em reunião com todos os membros do NDE
presentes. Após a discussão procedeu-se a votação do encaminhamento que foi aprovado por
unanimidade. Foi marcada a data de 28.06.21, às 14 h para reunião do NDE e aprovação do texto final do
PPC. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às onze horas e dez minutos eu Robson Alves de Oliveira, coordenador do NDE, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 07/06/2021,
às 11:13, 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 07/06/2021,
às 11:52, 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
14/06/2021, às 09:58, 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 0684097 e
o código CRC 8BB1D2BB.
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