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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 junho do ano de 2021, às 14h02min, 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 presidência do Prof. Robson Alves de Oliveira.
Estavam presentes a Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro �tular); Profª. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro �tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro �tular); o Prof. Rodrigo Mar�ns Moreira
(Membro �tular); e o acadêmico Natanael Pereira de Oliveira. Informes: (1) A professora Ana Lúcia
informa que ao entrar em contato com o presidente da CPAv, professor Nério, para obter informações
referente a realização da auto avaliação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, foi informada que:
neste momento a DTI não consegue inserir no SIGAA os formulários para a realização da auto avaliação
do curso, e devido a isto, a CPAv u�lizará o google forms para a realização da referida avaliação. Porém a
confecção dos formulários no google forms está sendo realizada pelos estagiários e não se tem uma data
específica, até o presente momento, para a aplicação da autoavaliação do curso. Pontos de pauta: (1)
Solicitação do Acadêmico Natanael Pereira de Oliveira sobre mudança na forma de gerar as medias e o
número de avaliações nas disciplinas que cursa. O acadêmico Natanael expõe aos membros do NDE que
sente prejudicado com o modo da avaliação dos professores, já que em provas escritas fica muito
ansioso. Também relatou que não compreende e não concorda com a maneira que é gerada a média em
algumas disciplinas, devido aos pesos atribuídos as diferentes a�vidades avalia�vas. Bem como, sugeriu
que as fórmulas para gerarem as notas poderiam ser mais simples. Após ouvir o acadêmico, os membros
do NDE explicaram ao acadêmico, u�lizando dois planos de ensino de disciplinas que são ministradas
para ele, como é calculado as notas em cada um deles. Todavia, o acadêmico afirmou que não entendeu
e con�nua não concordando com a maneira que são geradas as notas. A professora Renata fez o
encaminhamento de o NDE solicitar ao coordenador do curso, professor Alberto, a realização de uma
reunião dos professores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - JI-PARANÁ, a fim de buscar mais esclarecimento sobre direitos e
necessidades de uma pessoa com deficiência. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. (2)
Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (doc. 0704636).  Após
retorno da proposta do PPC do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (doc. 0543252) do DAEA para
o NDE, ocorreram pequenas alterações na proposta devido: a solicitações dos membros do CONDEP-EA
(processo: 23118.004560/2021-54) aprovadas em reunião do NDE no dia 06.05.2021 (doc. 0669362);
necessidade de formatação do documento, conforme Ata (doc. 0669861) e atualização de dados que
foram alterados com o tempo; e a inclusão de projeto de engenharia na proposta de PPC, com sua
norma�va, como uma modalidade de TCC, o qual foi aprovado na reunião do NDE no dia 28.05.2021
(doc. 0684097). Após ser apresentada a versão final do PPC, devidamente formatada, o presidente do
NDE colocou em votação a proposta final do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária (doc. 0704636), sendo aprovada por unanimidade. Encerramento: Nada mais havendo a
declarar a reunião é encerrada às quinze horas eu José Roberto Ribeiro Júnior, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 06/07/2021,
às 11:45, 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

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


23/07/2021 SEI/UNIR - 0710072 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=820055&infra_sistema=1… 2/2

06/07/2021, às 11:55, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
06/07/2021, às 15:16, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em 06/07/2021,
às 17:43, 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 07/07/2021,
às 00:28, 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 0710072 e
o código CRC B3E677C7.
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