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ATA DE REUNIÃO

Aos 29 dias do mês de novembro de 2021, reuniram-se pela plataforma Google Meet, sob presidência do vice-chefe de departamento Robson Alves de
Oliveira, os conselheiros do Departamento de Engenharia Ambiental para a reunião ordinária do mês de novembro. Abertura: Às 8h30min, com a presença
dos conselheiros: Professores (as) Alberto Dresch Webler, Ana Lúcia Denardin da Rosa, Beatriz Machado Gomes, Elisabete Lourdes do Nascimento, José das
Dores de Sá Rocha, José Roberto Ribeiro Júnior, Patrícia Soares de Maria de Medeiros e o Técnico Tiago de Oliveira Lima. Apesar da presença do chefe em
exercício, a reunião foi conduzida pelo vice-chefe do departamento em razão de instabilidade na conexão do professor Alberto. Ausências Jus�ficadas: Ana
Paula Cardiliquio, Rodrigo Mar�ns Moreira, Margarita Maria Dueñas Orozco, Jeferson Alberto de Lima, Neiva Cris�na de Araújo e João Gilberto de Souza.
Informes: (1) O professor Robson informa aos docentes sobre a necessidade de atualização dos planos de ensino de acordo com as diretrizes de avaliação
aprovada pelo departamento na reunião ordinária do mês de outubro de 2021. (2) A Professora Patrícia informou que na primeira aula da disciplina de
Análise, Conservação e Manejo Ambiental, realizada em 18.11.21, a acadêmica Graciele Monteiro Campos lhe perguntou como seria aferida a frequência,
uma vez que a mesma estava trabalhando no turno matu�no. A professora respondeu que a frequência dos alunos seria acompanhada pela par�cipação
nas aulas síncronas, ocasião na qual seriam computadas 04 presenças na lista de frequência para os acadêmicos que es�vessem acompanhando a aula e 04
faltas para os que não es�vessem on-line. Em seguida, a acadêmica falou que formulou a pergunta porque alguns professores não cobram a presença dos
acadêmicos nas aulas síncronas, de maneira que, com estes, ela poderia cursar as respec�vas disciplinas e trabalhar ao mesmo tempo. A professora explicou
à aluna que esta conduta estava em desacordo com o regimento interno da UNIR, que exige 75% de frequência às aulas para aprovação, e que não saberia
jus�ficar em que se apoiam os professores para adotar este posicionamento. Em seguida, a professora no�ficou o Chefe de Departamento em exercício,
Professor Robson, sobre o ocorrido.  Nesta ocasião, a professora solicita ao Colegiado do Departamento que se posicione diante do ocorrido, de maneira
que o registro em ata possa servir de referência para ocorrências similares futuras. Durante a discussão, a chefia e vice-chefia reforça a necessidade de
acompanhamento e registro da frequência dos alunos. (3) A professora Elisabete pede a palavra e informa que, no dia 17 de novembro de 2021,
compareceram à reunião de planejamento para 2022 proposta pelo Professor Lenilson realizada no auditório da biblioteca às 9h, a professora Elisabete e o
técnico em química Tiago. Na oportunidade o professor Lenilson informou que o obje�vo da reunião era o de conhecer as demandas do DEA, bem como
apresentar algumas ações que pretende implementar no campus quando da sua posse e da professora Ana Lúcia. Com relação as demandas do DEA, a
professora Elisabete e o técnico Tiago, elencaram: (1) estruturação/compras de equipamentos para os Laboratórios de Desenho e Geomá�ca, Hidrologia,
Fenômenos dos Transportes e Gestão e Educação Ambiental, (2) aquisição de so�wares para aulas prá�cas e pesquisas, (3) contrato com empresas de
manutenção de equipamentos, (4) nivelamento para os ingressantes. Em seguida o professor Lenilson apresentou algumas propostas como: (a) nivelamento
para os ingressos o qual pretende-se ser realizado em módulos de modo que o aluno se inscreva no módulo que houver mais necessidade, e que ocorrerá
no formato de projeto com cer�ficação aos par�cipantes (professores, técnicos e alunos), (b) semana do acolhimento, (c) buscar a agenda dos eventos a



serem realizados pelos cursos de graduação e pós-graduação para busca de apoio ins�tucional, com a sugestão de realizar alguns dias de a�vidades que
envolvam todos os cursos no intuito de divulgar a UNIR para a comunidade, (d) e o estabelecimento de parcerias entre empresas e a UNIR, campus de Ji-
Paraná. Também foi mencionado pelo professor Lenilson a possibilidade da aprovação do curso de Engenharia civil para o câmpus, o que contribuirá com o
desenvolvimento do nosso câmpus. (4) A professora Ana Lúcia informa que, em virtude do processo SEI nº 23118.011432/2021-67, que trata da Avaliação
Ins�tucional Interna Ciclo Avalia�vo 2021-2024, e a necessidade de execução de um relatório para apresentar os resultados ob�dos da avaliação CPav, o
NDE deverá se reunir com servidores e alunos para mostrar os resultados e coletar informações e sugestões para realizar o relatório  final. Assim, como os
professores não têm aulas às segundas-feiras no período matu�no, a data escolhida foi dia 13.12.2021, das 8h às 8h50min. Na mesma data, das 9h às
9h50min haverá a reunião com os servidores; das 10h às 10h50min, com os alunos; e das 11h às 11h50min, com os membros do NDE para fechamento das
reuniões anteriores e definição de prazo para entrega do relatório final. PONTOS DE PAUTA. (1) Processos SEI 23118.011714/2021-64 e
23118.011819/2021-13 – Assunto:  Solicitação para cursar disciplina em outro departamento – Disciplina: Química A. Relatora: Beatriz Machado Gomes.
Após leitura e discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade, deferindo a solicitação das discentes. (2) Processos SEI 23118.011740/2021-92,
23118.011834/2021-61,  23118.011971/2021-04 e  23118.011913/2021-72 – Assunto: Solicitação para cursar disciplina em outro departamento –
Disciplina: Termodinâmica A. Relator: Robson Alves de Oliveira. Após leitura e discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade, deferindo a solicitação
dos discentes. (3) Processo SEI 23118.011913/2021-72 – Assunto: Solicitação para cursar disciplina em outro departamento – Disciplina: Cálculo de
Funções de Várias Variáveis. Relator: José Roberto Ribeiro Júnior. Após leitura e discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade, indeferindo a
solicitação do discente, visto que a disciplina “Cálculo de Funções de Várias Variáveis” não contempla os 75% mínimos de conteúdos da disciplina “Cálculo
II”, para a qual seria solicitada equivalência. (4) Processo SEI 23118.011833/2021-17 – Assunto: Solicitação para cursar disciplina em outro departamento –
Disciplina: Esta�s�ca II. O presidente da reunião solicitou re�rada do ponto de pauta, sugerindo apreciação em reunião extraordinário em 06 de dezembro
de 2021. Após discussão, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade e o ponto re�rado de pauta. Às 9h56min, a professora Patrícia informa que
precisa se ausentar da reunião para outro compromisso. (5) Processo SEI 23118.012350/2021-30 – Assunto: Solicitação para cursar disciplina em outro
departamento – Disciplina: Inglês Instrumental. Durante a discussão, foi realizada análise da matrícula do discente no SIGAA, constatando-se que este
encontra-se vinculado à disciplina de português instrumental, do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, e não inglês instrumental, do Departamento
de Matemá�ca e Esta�s�ca, conforme requerimento. Assim, foram apresentados dois encaminhamentos: I) Informar ao Departamento de Matemá�ca e
Esta�s�ca que a disciplina “inglês instrumental” não possui equivalência para o curso Bacharelado em Engenharia Ambiental e, portanto, não eliminará
carga horária do curso, mas que o CONDEP autoriza para inclusão de disciplina extracurricular; II) Re�rar o ponto de pauta e após correções, por parte do
aluno, que seja apreciado novamente no CONDEP/DEA. O encaminhamento I foi acolhido com 6 votos; o II rejeitado com apenas 1. Registra-se uma
abstenção. (6) Processo SEI 23118.011837/2021-03 – Assunto: Solicitação para cursar disciplina que veio do Departamento de Física – Disciplina: Química
Ambiental I. Após discussão, a solicitação foi aprovada por unanimidade. (7) Processo SEI 23118.012647/2021-03 – Assunto: Ad referendum de solicitação
de quebra de pré-requisitos – Disciplina: Estágio Supervisionado. Após discussão, o Ad referendum foi aprovado por unanimidade. (8) Processo SEI
23118.012647/2021-03 – Assunto: Ad referendum de solicitação de quebra de pré-requisitos – Disciplina: TCC. Após discussão, o Ad referendum foi
aprovado por unanimidade. Às 10h16min, a professora Beatriz informa que se ausentará foi alguns minutos. (9) Processo SEI 23118.011989/2021-06,
23118.011710/2021-86 e 23118.011722/2021-19 – Assunto: solicitação de quebra de pré-requisitos – Disciplina: Resíduos Industriais. Relator: Alberto
Dresch Webler. Após leitura e discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. (10) Processo SEI 23118.011989/2021-06 – Assunto: solicitação de
quebra de pré-requisitos – Disciplina: Sistema de Esgotos. Após leitura e discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade, sendo contrário à quebra de
pré-requisito da disciplina de sistema de esgotos. Às 10h25min, a professora Beatriz retorna à reunião. (11) Processo 23118.011993/2021-66 – Assunto:
solicitação de disciplina especial – Disciplina: AMB21 – Hidráulica. Durante a discussão, nenhum professor manifestou disponibilidade para ministrar a
disciplina, visto que todos já estão com a carga horária preenchida. Assim, a solicitação das acadêmicas foi indeferida. (12) Processo SEI



23118.011976/2021-29 – Assunto: solicitação de disciplina especial – Disciplina: QUÍMICA 2 - Turma 2016. Durante a discussão, nenhum professor
manifestou disponibilidade para ministrar a disciplina, visto que todos já estão com a carga horária preenchida. Assim, a solicitação do acadêmico foi
indeferida. Às 10h49min o discente Eurípedes entrou na reunião e jus�ficou problema de conexão que o impediu de acompanhá-la desde o início. Às
10h50min, a professora Renata entrou na reunião. (13) Processo SEI 23118.011936/2021-87 – Assunto: matrícula por protocolo em Fenômenos de
Transporte. Após a discussão, o seguinte encaminhamento foi proposto: aprovar a equivalência das disciplinas Mecânica I e Física I, e aprovar a solicitação
de matrícula por protocolo em Fenômenos de transporte. O encaminhamento foi aprovado, com abstenção da professora Renata, que a jus�ficou por não
ter acompanhado a discussão desde o início. (14) Processo 23118.009994/2021-41 – Assunto: planos de Ensino DEA 2021/01. Durante a discussão do
ponto, o professor Robson informa que a equipe do NDE segue com nova coordenação, pela professora Ana Lúcia Denardin da Rosa, e vice-coordenadora
Renata Gonçalves Aguiar. Às 11h16min, a professora Elisabete ausentou-se da reunião. Em conclusão às discussões deste ponto, o conselho decidiu, por
unanimidade, aprovar as deliberações do NDE do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária referente aos planos de ensino, con�das no
documento SEI 0823156. (15) Processo 999016864.000188/2019-16 – Assunto: relatório da CAS JÚNIOR – A professora Beatriz Machado Gomes realizou
leitura do parecer, o qual foi aprovado por unanimidade. (16) Processo 23118.008055/2021-89 – Assunto: Relatório final do projeto de extensão: evento V
SRH & I CIDF. Relator: Alberto Dresch Webler. Após apreciação e discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. (17) Organização de um calendário
do DEA para aprovação do horário do próximo semestre e solicitação dos planos de ensino aos professores. Após discussão, o conselho aprovou, por
unanimidade, o calendário adiante. 07.02 a 24.02.2022: período para que o docentes envie os planos de ensino ao DEA. 25.02.2022: envio dos planos de
ensino pelo chefe do DEA ao NDE. 07.03.2022: envio de pareceres e sugestões do NDE aos professores. 22.03.2022: retorno dos planos reajustados pelos
professores. 25.03.2022: aprovação dos pareceres pelo NDE. 28.03.2022: Envio da ATA de aprovação do NDE para o DEA. (18) Relatório do plano de
trabalho de 2020 da profª. Renata Gonçalves Aguiar. A interessada solicitou re�rada do ponto de pauta, que foi aprovada por unanimidade. Às 11h52min a
reunião foi encerrada e, eu, Tiago de Oliveira Lima, lavrei a presente ata que segue eletronicamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Técnico de Laboratório, em 06/12/2021, às 15:01, 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 ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em 06/12/2021, às 15:08, 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 07/12/2021, às 10:43, 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 BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em 07/12/2021, às 11:57, 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 ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em 08/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília,
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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 0831736 e o código CRC 04480A2D.
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