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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE JI-PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Engenharia Ambiental (CONDEP-EA) realizada
no dia vinte e dois de abril de dois mil e dezenove (22.04.2019) na sala de reuniões no prédio
administra�vo, sob a presidência do chefe do Departamento, Prof. José Roberto Ribeiro Júnior. Abertura:
às quinze horas e trinta minutos, em primeira convocação, com a presença dos Conselheiros: Prof.
Alberto Dresch Webler; Profª Ana Lúcia Denardin da Rosa; TAE Ana Paula Leite Cardiliquio; Prof.a Beatriz
Machado Gomes; Prof. Caio Henrique Patrício Pagani; Profª. Elisabete Lourdes do Nascimento; Prof. João
Gilberto de Souza Ribeiro; Prof.a Nara Luísa Reis de Andrade; Prof. Robson Alves de Oliveira; Prof. Rogério
Montai de Lima; e dos representantes discentes Sara Line Silveira Araújo e Wesley Roberto Detmann
Mar�ns. Ausências jus�ficadas: Prof.a Renata Gonçalves Aguiar; Prof. Igor Georgios Fotopoulos; Prof.
Mayk da Silva Sales; Prof.a Margarita Maria Dueñas Orozco; Prof. Jeferson Alberto de Lima. Informes: (1)
O Prof. José Roberto Ribeiro Júnior informa que os dois novos técnicos de laboratórios, Adão da Silva
Oliveira e Tiago de Oliveira Lima, apresentaram-se à direção do Campus na manhã desta segunda-feira e
que ambos encontram-se presentes no recinto, porém ainda não estão lotados no departamento. Após
apresentá-los ao departamento, os membros do conselho desejaram boas vindas aos mesmos. (2)
Referente a diárias, o professor José informou que o departamento possui seis mil reais em diárias, e que
uma parte deste recurso será des�nada aos membros externos da Banca do concurso para professor
efe�vo, informa que também solicitará ajuda de custo junto a PROGRAD. (3) O professor José Informou
ainda que a Profª Margarita encontra-se licença médica. (4) O Profº Alberto informou que devemos ficar
atentos as jus�fica�vas dos itens solicitados para compras no ano de 2020. (5) O Profº João informou que
as divisórias chegaram e começaram a ser instaladas no prédio da engenharia. (6) O Profº João informou
também que solicitou um laudo da rede elétrica do Campus. (7) O Profº João informou ainda que irá à
Porto Velho nesta semana para uma reunião referente ao PDI, na companhia do Professor Alberto que irá
palestrar no evento. (8) A Profª Nara informou que as inscrições para o processo sele�vo do ProfÁgua
encontram-se abertas até o dia seis de maio de dois mil e dezenove, e pediu para que os conselheiros
colaborem na divulgação. (9) A Profª Elisabete relatou que um dos pontos de pauta solicitado por ela,
referente à análise da possibilidade da redistribuição de alguns equipamentos de laboratórios que se
encontram no laboratório Físico-Químico, não consta na pauta.  A professora Ana afirmou a necessidade
de discu�r a divisão dos itens no departamento. O professor Alberto sugeriu que sejam instalados os
equipamentos no laboratório supracitado e, havendo equipamentos sobressalentes, que estes sejam
redistribuídos. O professor João evidenciou o esforço para a aquisição de novos equipamentos. O
presidente do conselho, Profº José, jus�ficou que não colocou o ponto solicitado na pauta desta reunião
por entender que para colocar este ponto em discussão é importante que os membros tenham acesso
aos contratos que geraram a compra dos equipamentos, bem como da jus�fica�va da necessidade
daqueles equipamentos para o laboratório acima mencionado. Além disso, o professor José disse que
apesar de não ter colocado a matéria em questão para ser deliberada na reunião, o conselho poderia
acrescentá-la por meio de inclusão de pauta. Inclusão de Pauta: A TAE Ana Paula solicitou a inclusão do
ponto: (15) Afastamento para a�vidade de Campo na Reserva Biológica do Jaru – REBIO nos dias 26 a 28
de abril de 2019 da TAE Ana Paula e do Profº José. Colocado em votação, a solicitação de inclusão foi
aprovada por unanimidade. Neste momento, o professor Caio re�rou-se do recinto. Pontos de Pauta: (1)
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Assunto: Ad Referendum referente à indicação dos professores: Dr. Diego Henrique Almeda (presidente);
Dr. Claudio Luiz do Amaral San�ni (�tular); Dr. Alberto Dresch Webler (�tular); Dr Ana Lúcia Denardin da
Rosa (1ª Suplente); Dr. João Gilberto de Souza Ribeiro (2º Suplente), para comporem a banca do concurso
para professor efe�vo para o nosso departamento. Colocado em discussão e posteriormente em votação,
o ad referendum foi aprovado por unanimidade. (2) Assunto: Ad Referendum referente ao afastemento
da professora Elisabete Lourdes do Nascimento nos dias 08 a 10 de abril para acompanhamento da
equipe de saúde ambiental da Secretária Estadual de Saúde, nas coletas de amostras ambientais na
região de Machadinho do Oeste, após discussão o item foi aprovado por 13 votos favoráveis e 1
abstenção da interessada. Registra-se neste momento o retorno ao recinto do conselheiro professor Caio.
(3) Assunto: Plano Anual de A�vidade Docente das professoras Ana Lúcia e Nara e do Professor João
Gilberto. Após discussão os planos anuais de a�vidades docentes foram aprovados por unanimidade. (4)
Assunto: Plano de Ensino da disciplina Hidrologia e Drenagem ministrada pela Professora Nara. Após
discussão o item foi aprovado por 13 votos a favor e 1 abstenção da interessada. (5) Assunto: Processo
99916864.000007/2018-16 - Progressão Funcional do docente Rogério Montai- Relator Robson Alves de
Oliveira. Após o parecer favorável do relator ser apreciado pelo colegiado, documento nº 0116669 no
SEI,  o parecer foi aprovado com 13 votos favoráveis e 1 abstenção do interessado. (6) Assunto:
Desligamento de Orientação de TCC do Acadêmico Wesley Roberto Detmann Mar�ns pela profª Elisabete
Lourdes do Nascimento. A professora Elisabete leu o requerimento do acadêmico solicitando o
desligamento, após discussão foi aprovado por unanimidade o desligamento. (7) Assunto: Apreciação do
Conselho sobre a par�cipação dos mestrandos da turma 2018 do PROFÁGUA na comissão organizadora
da Mostra Acadêmica 2019. Após discussão e colocado em votação, a par�cipação dos mestrandos do
PROFÁGUA na organização do evento foi aprovada por unanimidade. (8) Assunto: Solicitação de espaço
entre as 12h e 14h para acadêmicos do Curso que ficam na Unir entre manhã e tarde. O professor João
esclareceu que já foi diponibilizado uma sala para os alunos ao lado da can�na e que a mesma está sobre
a responsabilidade do Diretório Acadêmico (D.A.). A TAE Ana Paula mencionou que o departamento não
sabe qual será a u�lização que o D.A. pretende dar a Sala, sugerindo que, antes de indicarmos essa sala
para os alunos, o D.A. fosse consultado. A professora Ana fez o encaminhamento que fosse
disponibilizado uma sala de aula até que fosse realizada tal consulta, o encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. (9) Assunto: Composição Núcleo Docente Estruturante. Após o professor José explicar que
para atender a resolução que regulamenta os NDE’s na ins�tuição será necessário fazer uma nova
composição do NDE, já que apenas professores efe�vos podem compor o núcleo e que a alteração dos
membros é de no máximo um terço. Durante a discussão foi sugeridos a nova composição do NDE com os
seguintes membros: Elisabete, Nara, Ana, Robson e José. Colocado em votação, a nova composição foi
aprovada por unanimidade. (10) Assunto: Requerimentos de Reintegração de Curso: (a) Requerente: Eliel
Oliveira Almeida.  O professor José informou que no requerimento de reintegração de curso, consta que o
acadêmico solicitou a matrícula nas seguintes disciplinas: Biologia ambiental, Metodologia Cien�fica e
Trabalho de Conclusão de Curso. Ao colocar em votação a solicitação de reintegração, a solicitação foi
aprovada com 13 votos favoráveis e 1 abstenção, sendo esta do profº João. Em relação às disciplinas
solicitadas o prof. José informou que foi comunicado verbalmente pelo acadêmico que não irá cursar as
disciplinas de Biologia Ambiental e Metodologia Cien�fica, já que ira aproveitamento para as mesmas.
Diante disto, houve dois encaminhamentos, o primeiro feito pelo prof. José, que o acadêmico fosse
matriculado apenas em TCC, e o segundo, pela profª. Ana, que o acadêmico fosse matriculado em todas
as disciplinas solicitadas por ele. Colocado em votação, obteve-se 4 votos favoráveis ao primeiro
encaminhamento, 7 votos favoráveis ao segundo encaminhamento e 2 abstenções. Ou seja, foi aprovada
a matricula do acadêmico nas disciplinas Biologia ambiental, Metodologia Cien�fica e Trabalho de
Conclusão de Curso. O professor Alberto se re�rou da reunião. (b) Requerente: Guilherme de Oliveira
Marinho. O professor José informou que no requerimento de reintegração de curso, consta que o
acadêmico solicitou a matrícula nas seguintes disciplinas: Climatologia, Sistema de Esgoto, Gestão
Ambiental I, Econômia Ambiental, Resistência dos Materiais, Geoprocessamento e Sensoramento
Remoto I. O Profº Robson perguntou se o aluno possui pré- requisito para a disciplina Sistema de Esgoto.
Após consulta ao histórico do aluno, foi verificado que o aluno possui os pré-requisitos para as disciplinas
solicitadas, em votação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade à reintegração do
acadêmico e a matrícula nas disciplinas solicitadas. (c) Requerente: Wagner Eduardo. O professor José
informou que no requerimento de reintegração de curso, consta que o acadêmico solicitou a matrícula
nas seguintes disciplinas: Fenômenos de Transporte, Econômia Ambiental e Metodologia Cien�fica. Após
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discussão e colocado em votação, a solicitação de reintegração com matricula nas disciplinas supracitas
foi aprovada com 12 votos favoráveis e 1 abstenção. O professor Albrto retornou a reunião. (d)
Requerente: Clávio Momo Ziemniczak. O professor José informou que no requerimento de reintegração
de curso, consta que o acadêmico solicitou a matrícula na disciplina de TCC.  Após discussão e colocado
em votação, à solicitação de reintegração com matricula na disciplina de TCC foi aprovada por
unanimidade. (e) Requerente: Bruna Olímpia de Mello Brasileiro. O professor José informou que no
requerimento de reintegração de curso, consta que o acadêmico solicitou a matrícula nas seguintes
disciplinas: Cálculo I, Química Ambiental I e Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I. Após
discussão e colocado em votação, à solicitação de reintegração com matricula nas disciplinas supracitadas
foi aprovada por 13 votos favoráveis e 1 abstenção. (11) Assunto: Requerimentos de Aproveitamento de
disciplinas. (a) Requerente: Thayse Ribeiro Mar�ns. A acadêmica solicitou aproveitamento das disciplinas:
Termodinâmica (DEJ30089) para Termodinâmica (AMB30093), Introdução a Geometria Analílica e Vetorial
(DEJ30082) para Introdução a Geometria Analí�ca (AMB30081), e Mecânica I (DEJ30084) para Física I
(AMB30082). Após discussão e colocado em votação, às solicitações de aproveitamento mencionadas
acima foram aprovadas por unanimidade. (b) Requerente: Mateus Antônio Gums Gomes. O acadêmico
solicitou aproveitamento das disciplinas: Termodinâmica (DEJ30089) para Termodinâmica (AMB30093) e
Mecânica I (DEJ30084) para Física I (AMB30082). Após discussão e colocado em votação, às solicitações
de aproveitamento mencionadas acima foram aprovadas por unanimidade. (c) Requerente: Thiago
Amarante Salaroli. O acadêmico solicitou aproveitamento da disciplina: Química I (DEJ30098) para
Química Ambiental I (AMB 30077). Após discussão e colocado em votação, à solicitação de
aproveitamento foi aprovada por unanimidade. (d) Requerente: Jéssica Lauany Santos Cescone�o. A
acadêmica solicitou aproveitamento da disciplina: Termodinâmica (DEJ30089) para Termodinâmica
(AMB30093). Após discussão e colocado em votação, à solicitação de aproveitamento foi aprovada por
unanimidade. (e) Requerente: Jhonatan Caio Serafim de Almeida. O acadêmico solicitou aproveitamento
da disciplina: Cálculo de Funções Variáveis (DEJ30101) para Cálculo II (AMB30087). Após discussão e
colocado em votação, à solicitação de aproveitamento foi aprovada por unanimidade. (12) Assunto:
Processo 999119573.000110/2019-18 - Requerimentos de Disciplinas em Período Especial. Ao analisar as
solicitações dos acadêmicos que constam no processo, observa-se que exceto a solicitação para Poluíção
Ambiental do Acadêmico Gustavo Henrique da Silva, todas as outras solicitações já foram apreciadas
anteriormente, perdendo assim o objeto das solicitações. Por não haver professor disponível para ofertar
a disciplina de Poluição Ambiental o pedido foi indeferido. (13) Assunto: Processo
99916864.000065/2019-21 – Requerimentos de Trancamento Parcial: (a) Requerente: Thayse Ribeiro
Mar�ns. A acadêmica solicitou trancamento das disciplinas: Sistema de água I, Resistência dos materiais,
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I, Materiais e Processos de Construção. Após discussão e
colocado em votação, a solitação foi aprovada por unanimidade. (b) Requerente: Weliton Teixeira da
Cruz. O acadêmico solicitou trancamento da disciplina: Avaliação de Impacto Ambiental. Após discussão e
colocado em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. (c) Requerente: Hinara Heloar Oliveira
Silva. A acadêmica solicitou trancamento das disciplinas: Resistência dos materiais, Geoprocessamento e
Sensoriamento Remoto I, Materiais e Processos de Construção. Após discussão e colocado em votação, à
solicitação foi aprovada por unanimidade. (d) Requerente: Renan Berto Silva de Souza. O acadêmico
solicitou trancamento das disciplinas: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I, Fenômenos de
transporte e Química I. Após discussão e colocado em votação, à solicitação foi aprovada por
unanimidade. (e) Requerente: Júlio César de Souza. O acadêmico solicitou trancamento das disciplinas:
Introdução a Engenharia Ambiental e Biologia Ambiental. Após discussão e colocado em votação, à
solicitação foi aprovada por unanimidade. (14) Assunto: Processo 99916864.000064/2019-86  –
Requerimentos de Trancamento Geral: (a) Requerente: Jayson de Medeiro Rodrigues. Após discussão e
colocado em votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade. (b) Requerente: Bruna Olímpia de
Mello Brasileiro.  Após discussão e colocado em votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade. (c)
Requerente: Maria Vitória R. de Oliveira. Após discussão e colocado em votação, à solicitação foi
aprovada por unanimidade. (15) Assunto: Afastamento para a�vidade de Campo na Reserva Biológica do
Jaru – REBIO, nos dias 26 a 28 de abril de 2019 da TAE Ana Paula e do Profº José. Após discussão e
colocado em votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade. Encerramento: nada mais havendo a
declarar a reunião é encerrada às dezesseis horas e trinta e seis minutos e eu Ana Paula Leite Cardiliquio,
secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos membros do colegiado.
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Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Chefe de
Departamento, em 02/05/2019, às 17:02, 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 03/05/2019,
às 08:48, 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 ROGERIO MONTAI DE LIMA, Docente, em 03/05/2019, às
08:55, 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 ANA PAULA LEITE CARDILIQUIO, Técnica Administra�va,
em 03/05/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por CAIO HENRIQUE PATRICIO PAGANI, Docente, em
03/05/2019, às 11:35, 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 WESLEY ROBERTO DETMANN MARTINS, Usuário Externo,
em 03/05/2019, às 17:32, 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
08/05/2019, às 10:57, 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
08/05/2019, às 11:09, 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 Sara Line Silveira Araújo, Usuário Externo, em
08/05/2019, às 13:05, 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 NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em
08/05/2019, às 18:11, 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, Docente, em 09/05/2019, às
12:00, 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 20/05/2019, às
15:29, 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 0124468 e
o código CRC 43585907.
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Referência: Processo nº 99916864.000081/2019-13 SEI nº 0124468


