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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 16h10min, reuniram-se em segunda chamada
os membros do Conselho do Departamento de Engenharia Ambiental pelo link
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alberto-dresch-webler-2 para a reunião extraordinária
convocada em 28.04.2021, sob presidência do chefe de departamento prof. Alberto Dresch Webler. Dos
conselheiros presentes: prof. Alberto Dresch Webler, profa. Beatriz Machado Gomes, prof. João Gilberto
de Souza Ribeiro, profa. Nara Luísa Reis de Andrade, profa. Patrícia Soares de Maria de Medeiros, profa.
Renata Gonçalves Aguiar, prof. Rodrigo Mar�ns Moreira, tec. Adão da Silva Oliveira e tec. Tiago de
Oliveira Lima. Ausências jus�ficadas: profa. Ana Lúcia Denardin da Rosa, profa. Elisabete Lourdes do
Nascimento, prof. Jeferson Alberto de Lima, profa. Margarita Dueñas Orozco, prof. Robson Alves de
Oliveira, tec. Ana Paula Leite Cardiliquio e o discente Eurípedes Fernandes Costa Junior. Informes: (Único)
O prof. Alberto informou sobre a demanda solicitada pelo Departamento de Engenharia Civil – PVH
(processo SEI n. 23118.004693/2021-21), para verificar a possibilidade de um docente colaborar com o
referido departamento ministrando a disciplina Ciências do ambiente no semestre 2020.2 de forma
remota. O chefe do departamento pede que, caso algum professor tenha interesse, manifestar até a data
de 03.05.2021. Pontos de pauta: (1) Processo SEI n. 23118.000445/2021-19. Assunto: progressão
funcional do professor Jeferson Alberto de Lima. Após a leitura pela parecerista profa. Nara, o parecer foi
aprovado por unanimidade. Em seguida, a profa. Renata Gonçalves Aguiar assumiu a presidência do
conselho em virtude das pautas seguintes que seriam interesse do prof. Alberto. (2) Processo SEI n.
23118.003013/2021-51. Assunto: deliberação da decisão em ad referendum de aprovação do evento
in�tulado “Seminário Águas de Rondônia”. Os conselheiros decidiram por aprovar o ad referendum, com
6 votos favoráveis e 3 abstenções da profa. Nara, prof. Alberto e prof. João Gilberto. (3)  Processo SEI n.
23118.003013/2021-51. Assunto: relatório final do projeto “Seminário Águas de Rondônia”. Após leitura
do parecer, este foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 abstenções dos interessados, profa. Nara, prof.
Alberto e prof. João Gilberto. Encerramento: nada mais havendo a declarar, a reunião foi encerrada às
16h42min e, eu, Tiago de Oliveira Lima, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que segue
eletronicamente assinada por todos.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Técnico de Laboratório, em
10/05/2021, às 16:35, 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
10/05/2021, às 16:53, 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
11/05/2021, às 11:50, 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 18/05/2021,
às 18:00, 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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h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0665183 e
o código CRC 080594B2.
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