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Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária realizada no dia dois de setembro de 2019, sob a presidência do
Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às quatorze horas e vinte minutos com a
presença dos docentes relacionados na Portaria nº 24/2019/CJP/UNIR para comporem o Núcleo
Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (NDE): Profª. Ana

Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa.
Nara Luísa Reis de Andrade (Membro tular); além desses, estavam presentes na reunião os novos

membros do NDE, a Profa. Renata Gonçalves Aguiar e o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira, cuja portaria
ainda não foi publicada. Também estavam presentes o Prof. João Gilberto de Souza Ribeiro,
representando a an ga composição do NDE, e a técnica em assuntos educacionais (TAE) Alessandra
Carvalho de Souza Melo Dias, como Coordenadora Geral da Comissão Própria de Avaliação – CPAv do
Campus de Ji-Paraná. Ausência Jus ficada: Profª. Elisabete Lourdes do Nascimento. Informes: Não
houve. Pontos de Pauta: (1) Contextualização dos trabalhos desenvolvidos pela composição
passada do NDE: O professor João descreve sobre como foi feita a discussão do novo PPC do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, a par cipação dos alunos no processo de
discussão e a adoção de componentes curriculares ele vos. Esclarece ainda que a questão da
curricularização da extensão e do ensino EAD precisam ser discu das. Em relação ao conteúdo dos
componentes curriculares e da quan dade de horas-aula, o professor João explica que o PPC proposto
já está de acordo com as diretrizes do MEC. O Professor José Roberto ques ona a questão da carga
horária em relação a diferença entre horas relógio e horas-aula. O professor José Roberto também
explica sobre a questão das referências bibliográficas. O professor João sugere que seja finalizado o
envio do PPC para o departamento, e que também seja refeita a avaliação com os alunos. A professora
Renata fala sobre o ques onamento dos alunos sobre o curso ser focado em pesquisa. O professor
Rodrigo fala sobre como tem mostrado exemplos prá cos na sala de aula, trazendo profissionais que
estão atuando no mercado. A TAE Alessandra informa que os documentos se encontram no ambiente
do CONSUN. Informa ainda que o NDE deve ter o cuidado de não considerar apenas 50% da carga
horaria para o limite de duração do curso, explicando que geralmente os cursos colocam um período
maior, e cita como exemplo o caso de um aluno com deficiência, que tem o dobro do tempo em alguns
PPCs. Isso é feito para que os PPCs se adequem à lei da acessibilidade. Argumenta ainda que há uma
tendência de que o número de alunos com necessidade especiais aumente. Também fala da
dificuldade dos indígenas, e problemas sociais de inclusão. E que não há necessidade de estudos
específicos para incluir exceções para o julgamento, como alunos com deficiência/dificuldade de
aprendizagem, ou com baixo desempenho, argumentando que já se deve prever com antecipação
esses possíveis problema e incluir no PPC. Os professores discutem sobre os casos de alunos com
problemas de aprendizagem que já estão matriculados no curso. O prof. Robson sugere a instalação
de um programa de tutoria para os alunos. A professora Ana ques ona sobre como seria o problema
de reprovação, e da equivalência dos componentes curriculares do an go com o novo PPC,
ques onando se os alunos não seriam prejudicados com a alteração. A TAE Alessandra informa que
foi criada uma tabela de equivalência de componentes curriculares, de maneira que se ele reprovar
em um componente curricular, terá que fazer um componente curricular equivalente. Alessandra
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esclarece a respeito da necessidade da criação de uma matriz de equivalência de componentes
curriculares para ser anexado ao novo PPC, informando ainda que a não confecção dessa matriz
impossibilita o prosseguimento do processo do novo PPC. Alessandra informa que é possível enviar
para o Consea o novo PPC, informando ao Conselho a diferença de carga horária e como está sendo
feita a complementação para a nova carga horária. O professor João fala da possibilidade de
realização de um estudo mostrando que os alunos não serão prejudicados, tendo em vista que boa
parte da carga horária dos componentes curriculares foi reduzida. A TAE Alessandra informa que os
casos par culares devem ser analisados como exceção, de maneira a não prejudicar os alunos. Com
essa fala se encerra a etapa de contextualização dos trabalhos desenvolvidos pela composição
passada do NDE. Neste momento o Professor João e a Professora Nara pedem licença e se re ram da
reunião, tendo em vista que eles não con nuaram na composição do NDE. A TAE Alessandra também
se re ra da reunião. (2) Calendário de reuniões do NDE: Foi posto em discussão e acertado entre os
novos componentes do NDE as datas das reuniões para o restante do ano de 2019, assim foram
agendadas reuniões para o dia 30/09/2019; 04/11/2019; 25/11/2019 e 09/12/2019. Assim, após a
discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o calendário. (3) Ques onário para
discussão com os alunos: A professora Renata fala da necessidade de ouvir novamente a opinião dos
alunos, pois o PPC já está em discussão a bastante tempo, ques onando ainda que essa informação
pode ajudar nos trabalhos da nova composição do NDE. A proposta é aceita por todos os membros
presentes. A professora Renata e o Professor Rodrigo ficam responsáveis pela elaboração do
ques onário que será apresentado para apreciação na próxima reunião do NDE. Assim, após a
discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade a elaboração dos ques onários e o grupo
de trabalho responsável. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às
dezessete horas e trinta minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente
Ata.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:22, 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
26/03/2020, às 21:26, 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, Chefe de
Departamento, em 27/03/2020, às 16:25, 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
30/03/2020, às 10:52, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, às 16:34, 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
13/04/2020, às 17:06, 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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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia
Ambiental e Sanitária, realizada no dia trinta de setembro de 2019, sob a presidência do Prof. Robson
Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às quatorze horas e trinta e quatro minutos com a
presença dos docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem
o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária:
Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular);

Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular).
Informes: Não houve. Pontos de Pauta: (1) Apreciação do questionário a ser aplicado aos alunos: A

Profa. Renata e o Prof. Rodrigo apresentaram um primeiro ques onário a ser aplicado aos egressos do
Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Simultaneamente foi feita a discussão pelos membros do

NDE a respeito do ques onário. Em seguida a Profa. Renata e o Prof. Rodrigo apresentaram um
segundo ques onário, a ser aplicado aos alunos que estão cursando o Curso de Engenharia Sanitária e
Ambiental. Simultaneamente foi feita a discussão pelos membros do NDE a respeito do ques onário.
Após as discussões os professores Renata e Rodrigo ficaram responsáveis de trazerem os resultados
dos ques onários para a reunião do NDE do dia 04.11.2019. Posto em votação os membros do NDE
aprovaram por unanimidade o cronograma. (2) Discussão sobre a estrutura do novo Projeto

Pedagógico (PPC): A profa. Renata faz o encaminhamento para a criação de grupos de trabalho (GTs)
para discussão da matriz curricular do curso. Após discussão, foi colocado em votações a aprovado por
unanimidade. (3) Definição das etapas seguintes para efe vação do PPC e distribuição das
atividades: Como definição das etapas seguintes para efe vação do PPC e distribuição das
a vidades, foram criados os seguintes GTS. GT 1 = Sob a coordenação da professora Renata, com o
obje vo de discu r do estágio supervisionado, TCC de e a vidades complementares, projeto final de
curso. GT 2 = Sob a coordenação do professor Robson para discu r as ciências exatas: Química geral,
Matemá ca básica, Metodologia Cien fica, geometria Analí ca, Física I, Esta s ca I, Cálculo I,
Cálculo II, Física II, Fenômenos de transporte, Esta s ca II, química orgânica, termodinâmica,
resistências dos materiais, eletricidade. GT 3 = Sob a coordenação do professor Rodrigo para discu r
os componentes curriculares de geociências e biológicas. Topografia e Cartografia, biologia, Desenho
técnico, ecologia, polí cas públicas, legislação, geoprocessamento, bioquímica, economia, geologia,
microbiologia, climatologia, controle da poluição ambiental, gestão ambiental, recuperação de áreas
degradas, avaliação de impactos, epidemiologia e saúde ambiental. GT 4 = Sob a coordenação do
professor José para discu r a extensão. Introdução a Engenharia Ambiental., estágio e cidadania,
humanidades e sociologia. GT 5 = Sob a coordenação da professora Ana Lúcia para discussão dos
componentes curriculares profissionalizantes. Materiais e processos de construção, hidráulica,
hidrologia, teoria das estruturas, sistema de água I e II, mecânica dos solos, gerenciamento de
resíduos sólidos, recursos hídricos, instalações prediais, sistema de esgoto, planejamento e
gerenciamento e execução de obras, ergonomia e segurança do trabalho, processos de tratamento de
esgoto, tratamento de resíduos. Para a próxima reunião fica definido para apresentação do andamento
dos trabalhos dos Gts. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o
cronograma. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezoito horas eu
Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos
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assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:23, 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
26/03/2020, às 21:26, 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, Chefe de
Departamento, em 27/03/2020, às 16:25, 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
13/04/2020, 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 RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
13/04/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393668 e o código CRC D95842FC.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393668
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ATA DE REUNIÃO

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala dos professores do
Prédio da Engenharia Ambiental, Campus de Ji-Paraná, às oito horas e trinta minutos, em primeira
chamada, reuniram-se a Responsável pelo grupo de trabalho 5 (GT5) criado pelo NDE da EA a Profª
Ana Lúcia Denardin da Rosa , os Profs. Robson Alves de Oliveira, Alberto Dresch Webler e as rofª Nara
Luísa Reis de Andrade e Margarita Maria Dueñas Orozco o Prof. Mayk da Silva Sales ve sua ausência
justificada. Informes. Não houve informes. Primeiro item da pauta. Ementa e pré-requisitos das
disciplinas: Materiais e processos de construção, hidráulica, hidrologia, teoria das estruturas, sistema
de água I e II, mecânica dos solos, gerenciamento de resíduos sólidos, recursos hídricos, instalações
prediais, sistema de esgoto, planejamento e gerenciamento e execução de obras, ergonomia e
segurança do trabalho, processos de tratamento de esgoto, tratamento de resíduos. As ementas
constantes no material (PPC em fase de conclusão montado pelo úl mo grupo do NDE) foram
analisadas novamente e discu das pelos membros do GT5 que sugeriram algumas alterações, bem
como inclusão de alguns pré-requisitos, que segue na sequência. DISCIPLINA: MATERIAIS E
PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO – Essa disciplina não aparece no ementário do PPC ,assim os presentes
aprovaram por unanimidade a seguinte ementa. Ementa: Composição e propriedades dos materiais;

ntas e vernizes; vidros; polímeros; materiais cerâmicos; materiais metálicos; aglomerantes minerais
e argamassa; concreto de cimento portland - materiais e produtos que contribuem para a minimização
do consumo de água, energia e efeitos de ilhas de calor, materiais e produtos que minimizem os riscos
à saúde humana e ecossistema. Bibliografia Básica: BAUER, L.A.F. Materiais de construção. Rio de
Janeiro: LTC, 2001. v1 e v2.SALGADO, J. Técnicas e prá cas constru vas para edificação. São Paulo:
Érica, 2009.Bibliografia Complementar: MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Microestrutura,
propriedades e materiais. 3ª. ed. São Paulo: PINI, 2008. ISAIA, G. C. (Editor). Materiais de Construção
Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. vols. 1 e 2 - 2ª. ed. São Paulo: IBRACON, 2010.
1712 p.ASKELAND, R. D.; PRADEEP, P. P. Ciência e Engenharia dos Materiais. Editora Cengage
Learning, 2008. DISCIPLINA HIDRÁULICA – Após consulta ao PPC os presentes entenderam que a
ementa não deve ser modificada, apenas incluindo o pré-requisito, assim foi aprovado por
unanimidade a seguinte ementa e pré-requisito. Ementa: Condutos forçados. Sistemas hidráulicos.
Sistemas elevatórios – cavitação – golpe de aríete. Escoamento permanente e não permanente em
condutos livres. Ori cios – tubos curtos e vertedores. Pré requisito: Fenômenos dos Transportes.
Bibliografia básica: PORTO, R. M. Hidráulica Básica. São Carlos: EESC/USP. 2006. AZEVEDO NETTO,
José Mar niano de. Manual de hidráulica: .8 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 669 p. v. Bibliografia
complementar: BAPTISTA, M.B.; COELHO, M.M.L.P.; CIRILLO, J.A. Hidráulica Aplicada. Porto Alegre:
ABRH, 2001. LENCASTRE, A. Curso de Hidráulica Geral. São Paulo: Ed. Edgard Blücher. 1972. PIMENTA,
C. F. Curso de Hidráulica Geral. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois S. A., volumes 1 e 2.
1981.STREETER, V.L.; Wylie, E.B. Mecânica dos Fluídos. São Paulo: McGraw-Hill. 1982. DISCIPLINA
HIDROLOGIA – A Profª Nara sugere a troca da ordem dos conteúdos, bem como que a disciplina de
hidrologia seja ministrada no mesmo semestre de geoprocessamento. Assim a ementa e o pré-
requisito ficam: Ementa: Introdução. Bacia Hidrográfica. Caracterização das Bacias Hidrográficas.
Hidrometeorologia. Métodos Esta s cos e Quan ficação da Chuva. Infiltração e Água no Solo.
Evaporação. Evapotranspiração. Interceptação e Detenção Superficial. Relação Chuva-Deflúvio.
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Regime de Vazões dos Cursos de Água. Medidas hidrométricas. Modelos Hidráulico-Hidrológicos.
Águas Subterrâneas. . Pré requisito: Esta s ca I. Bibliografia Básica  RIGHETTO, A. M. Hidrologia e
recursos hídricos. São Carlos: EESC/USP, 1998.  TOMAZ, P. Cálculos hidrológicos e hidráulicos para
obras municipais. São Paulo:Navegar, 2002. TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo:
ABRH e EDUSP: 1993. Coleção Recursos Hídricos, v.4. TUCCI, C.E.M.; PORTO, R.L.L.; BARROS, M. T.
Drenagem urbana. São Paulo: ABRH e EDUSP, 1993. Coleção Recursos Hídricos, v.5. Bibliografia
Complementar: PORTO, R.L.L. Hidrologia ambiental. São Paulo: ABRH, 1991.RAMOS, F. et al.
Engenharia hidrológica. São Paulo: ABRH e UFRJ, 1989. Coleção Recursos Hídricos, v.2. DISCIPLINA
TEORIA DAS ESTRUTURAS – A Profª Ana salienta que a disciplina Teoria das estruturas e Resistência
dos Materiais não podem ficar no mesmo semestre, que a disciplina Resistência dos Materiais deve
ser pré-requisito de Teoria das estruturas e também de Fenômenos dos Transportes, após discussões
a sugestão foi aprovada por unanimidade, sendo a ementa e o pré-requisito da disciplina Teoria das
estruturas aprovados foram : Ementa: Introdução à teoria das estruturas: vinculações, classificação
das estruturas e pos de carregamentos. Esforços seccionais: normal, cortante, fletor e torsor. Cálculo
de estruturas isostá cas simples e associadas: vigas, quadros planos e treliças. Noções sobre
sistemas estruturais: noções sobre os componentes das estruturas, noções sobre os critérios para
dimensionamento e avaliação de esforços. Detalhamento de lages, vigas, pilares, fundações e
reservatórios. Pré requisito – Resistência dos Materiais. Bibliografia Básica:ALMEIDA, M. C. F.
Estruturas Isostá cas. Oficina de Textos, 2009.MARTHA, Luiz Fernando. Análise de Estruturas:
conceitos e métodos básicos. Campus, 2010.CARVALHO, R. C., & FIGUEIREDO Fo, J.R – Cálculo e
detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a NBR 6118:2014; Editora EdUFScar,
2014, São Carlos.Bibliografia Complementar: ARAÚJO, J.M. – Curso de Concreto Armado. Vol.1. Editora
Dunas, Rio Grande, 2003. LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E. CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOLUME I:
Princípios Básicos do Dimensionamento de Estruturas de Concreto Armado. Editora Interciência, 1977.
DISCIPLINA SISTEMA DE ÁGUA I - Após discussões acerca dessa disciplina os presentes aprovaram
por unanimidade a troca do nome para S ISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, bem como a
inclusão de Pré requisito. A seguir está a ementa e o pré-requisto aprovados. Ementa: Concepção de
Sistemas de Abastecimento de Água. Consumo de Água. Captação de Água Superficial e Subterrânea.
Adutoras. Estações Elevatórias. Reservatórios de Distribuição de Água. Rede de Distribuição de Água.
Controle e redução de Perdas. Projeto de Sistemas de Abastecimento de Água. Pré-requisito:
Hidráulica. Bibliografia Básica: Tsu ya, Milton Tomoyuki. Abastecimento de água. 3ª edição – São
Paulo – Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de
são Paulo, 2006. – 643 p. Léo Heller, Valter Lúcio de Pádua, organizadores. Abastecimento de Água
Para Consumo Humano. 2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. Bibliografia
Complementar:Azevedo Ne o, José M. de (José Mar niano de), Manual de hidráulica / José
Mar niano de Azevedo Ne o, Miguel Fernández y Fernández. – 9. ed. – São Paulo: Blucher,
2015.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12211: Estudos de concepção de sistemas
públicos de abastecimento de água - Procedimento. Rio de Janeiro. 1992.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 12212: Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea —
Procedimento. Rio de Janeiro. 2017.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12213:
Projeto de captação de água de super cie para abastecimento público - Procedimento. Rio de Janeiro.
1992.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12214 - Projeto de sistema de
bombeamento de água para abastecimento público - Procedimento. Rio de Janeiro. 1992.ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12215 - Projeto de adutora de água Parte 1: Conduto forçado.
Rio de Janeiro. 2017. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12217 - Projeto de
reservatório de distribuição de água para abastecimento público - Procedimento. Rio de Janeiro. 1994.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de água
para abastecimento público — Procedimento. Rio de Janeiro. 2017. DISCIPLINA SISTEMA DE ÁGUA II, -
Após discussões acerca dessa disciplina os presentes aprovaram por unanimidade a troca no nome
para TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO, bem como a inclusão de Pré requisito, a
seguir está a ementa e o pré-requisto aprovados. Ementa: Noções de qualidade da água. Padrão de
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potabilidade. Tecnologias de tratamento de água. Tecnologia de ciclo completo: Coagulação, Mistura
rápida e Floculação, Sedimentação e Decantação, Flotação a Ar dissolvido, Filtração rápida,
Desinfecção – Cloração e outros processos. Filtração Direta: Filtração Direta Descendente, Filtração
Direta ascendente, Dupla Filtração, Filtração em múl plas etapas. Produtos Químicos usados no
Tratamento de Água. Resíduos Gerados no Tratamento. Métodos para Seleção de Tecnologias de
Tratamento de Água. Pré requisito: Química Geral. Bibliografia Básica: Di Bernardo, Luiz. Sabogal Paz,
Lyda Patricia. Seleção de Tecnologias de tratamento de Água. Volume I. São Carlos, SP: Editora LDIBE
LTDA, 2008. 878 p. Di Bernardo, Luiz. Sabogal Paz, LydaPatricia. Seleção de Tecnologias de tratamento
de Água. Volume II. São Carlos, SP: Editora LDIBE LTDA, 2008. 682 p. Richter, Carlos A. Água: métodos
e tecnologias de tratamento – São Paulo: Blucher, 2009. Bibliografia Complementar: Alves, Célia.
Tratamento de Águas de Abastecimento. 3ª Edição.Publindústria.LIBÂNIO, M. Fundamentos de
qualidade e tratamento de água. Campinas, SP: Editora Átomo, 2010. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 12216: Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento
público - Procedimento. Rio de Janeiro. 1992. ABES. (Coord. DI BERNARDO, L.) Tratamento de água de
abastecimento por filtração em múl plas etapas. Rio de Janeiro, 1999. Programa de Pesquisa em
Saneamento Básico. ABES. (Coord. DI BERNARDO, L.) Tratamento de água para abastecimento por
filtração direta. Rio de Janeiro, 2003. Programa de Pesquisa em Saneamento Básico.ABES. (Coord.
REALI, M.A.P.) Noções gerais de tratamento e disposição final de lodos e estações de tratamento de
água. Rio de Janeiro, 2000. Programa de Pesquisa em Saneamento Básico.
http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm. DISCIPLINA MECÂNICA DOS SOLOS - Após consulta ao
PPC os presentes entenderam que a ementa não deve ser modificada, apenas incluindo o pré-
requisito, assim foi aprovado por unanimidade a seguinte ementa e pré-requisito: Ementa: Solos.
Índices sicos e suas correlações. Análise granulométrica dos solos. Plas cidade e consistência das
argilas. Capilaridade e Permeabilidade. Compressibilidade dos solos. Sistemas de Classificação dos
solos. Compactação do solo. Reconhecimento do sub-solo. Distribuição de pressões: cargas aplicadas
e pressões de contato. Aplicação em Fundações e Obras de Terras. Laboratório. Pré-requisito:
Geologia. Bibliografia Básica: SOUSA, Pinto, C. Curso Básico de Mecânica dos solos em 16 aulas.
Oficina de textos. 3ª edição, 2ª reimpressão. São Paulo, 2006. CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos
Solos e suas aplicações. Volume 1, 6ª edição. Editora LTC, 1988. 248p. Bibliografia complementar:
VIEIRA, Lúcio Salgado. Manual de Morfologia e classificação de solos. Editora Agronômica Ceres Ltda.
São Paulo – SP. 2ª edição 1983. BERTONI, José. Conservação do solo. São Paulo: Icone, 2005 – 5ª
edição. GUERRA, Antonio José Teixeira. Erosão e Conservação dos solos: conceitos, temas e
aplicações. 2ª edição – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 340p. DISCIPLINA GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - Após consulta ao PPC os presentes entenderam que a ementa não deve ser
modificada, nem incluído pré-requisito, assim foi aprovado por unanimidade a seguinte ementa e pré-
requisito. Ementa: Definição de resíduos sólidos. Caracterização quan ta va e qualita va do resíduo
sólido urbano. Reciclagem e reaproveitamento de resíduos gerados no meio urbano. Gerenciamento
de sistemas de limpeza pública: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final
do resíduo e outras a vidades dos serviços de limpeza pública. Polí ca Nacional de Resíduo. Resíduos
Especiais (Resíduos de serviços de Saúde). Interfaces sociais, polí cas, econômicas e culturais. Pré-
requisito: SEM. Bibliografia Básica: Normas da ABNT 10004, 10005, 10006, 10007 / 2004. MONTEIRO,
J.H.P. et al. Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.
Bibliografia Complementar: KREITH, F. Handbook of solid waste management. New York: McGraw-Hill,
1994. LIMA, L.M.Q. Lixo: tratamento e biorremediação. São Paulo: Hemus, 2004. MINISTÉRIO DA
SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Manual de saneamento. Brasília, 2006. ELIAS, Xavier (Editor).
Reciclaje de Resíduos Industriales. 2ª Edicion. 2009. DISCIPLINA RECURSOS HÍDRICOS e Bacias
hidrográficas – Após discussões o Prof Robson sugere a troca do nome da disciplina PLANEJAMENTO
E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, sendo posto em votação e aprovado por unanimidade. A profª
Ana sugere rar a parte das Bacias hidrográficas, uma vez que foi inserida na disciplina de Hidrologia,
posto em votação a sugestão foi aprovada por unanimidade. A Professora Nara sugere rar o pré-
requisito proposto anteriormente e introduzir o conteúdo Bacia hidrográfica como unidade de gestão,
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após discussões as sugestões foram aprovadas por unanimidade. Assim, a ementa e o pré-requisito
das disciplina PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS será o seguinte: Ementa:
Definição de Recursos Hídricos. Bacia hidrográfica como unidade de gestão. Sustentabilidade e
Vulnerabilidade quali-quan ta va dos Recursos Hídricos. Gerenciamento de Recursos Hídricos no
Brasil: Fundamentos, obje vos. Diretrizes e Planos da Polí ca Nacional dos Recursos Hídricos.
Recursos Hídricos na Amazônia. Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. Pre-requisito –SEM.
Bibliografia Básica: BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Ins tui a Polí ca Nacional de
Recursos Hídricos. Conjunto de normas legais: recursos hídricos: / Ministério do Meio Ambiente,
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. – 7. ed. – Brasília: MMA, 2011. 640 p. DIAS et al.
Recursos Hídricos: usos e manejos. 2011. TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo:
ABRH e EDUSP: 2005. Bibliografia Complementar: FINOTTI, ALEXANDRA R.; SILVA, MAURICIO
D'AGOSTINI. Monitoramento de Recursos Hídricos em Áreas Urbanas. 2009. TUNDISI, J.G;
MATSUMURA-TUNSISI, Recursos hídricos no século XXI. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 328p.
DISCIPLINA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS - Após consulta ao PPC, os presentes entenderam
que a ementa não deve ser modificada, apenas incluindo o pré-requisito, assim foi aprovado por
unanimidade a seguinte ementa e pré-requisito. Ementa: Instalações prediais de água fria. Instalações
prediais de água quente. Instalações prediais de esgoto sanitário. Instalações prediais de águas
pluviais. Instalações prediais de combate à incêndio. Pré-requisito – Hidráulica. Bibliografia básica:
MACINTYRE, A.J., Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais 4ª Ed. 2010 CREDER, Hélio -
Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Livros Técnicos e Editora. 6ª Edição. Rio de Janeiro. 1996. ABNT-
NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria – 1998. ABNT - NBR 7198 - Projeto e Execução de
Instalações Prediais de Água Quente - 1993. ABNT - NBR 8160 - Instalação Predial de Esgoto Sanitário
- Procedimento – 1999. ABNT - NB 611 - Instalações Prediais de Águas Pluviais – 1989. ABNT - NBR
13714 da ABNT - Instalações Hidráulicas Prediais contra Incêndio por Hidrantes e Mango nhos.
Bibliografia complementar: BORGES, R.S. & BORGES, W.L., Manual de Instalações Prediais Hidráulico-
Sanitárias e de Gás. 4a. Edição. Editora PINI. 1992. CARVALHO JR, Roberto de. Instalações Hidráulicas
e o Projeto de Arquitetura - 10ª Ed. 2016. VIANNA, M.R. Instalações Hidráulicas Prediais. IEA EDITORA.
Belo Horizonte. MG. 1993. DISCIPLINA SISTEMA DE ESGOTO – Após discussões foi aprovado por
unanimidade. Ementa: “Contextualização do Esgotamento (sanitário e efluentes) no Brasil. Elementos
do Sistema de Esgoto. Sistemas de Esgotamento Sanitário e Industrial. Caracterização Quan ta va
(sanitário e industrial). Noções de qualidade do esgoto. Diretrizes de Planejamento e de Projeto
(normas técnicas). Projeto dos Elementos Cons tuintes do Sistema de Esgotamento Sanitário e
Industrial”. Bibliografia Básica: NUVOLARI, A. Esgoto Sanitário - Coleta, transporte, tratamento e reuso
agrícola. 2ª edição revista, atualizada e ampliada. editora Blucher, 2011.TSUTIYA, M.T.; ALEM
SOBRINHO, P. Coleta e transporte de esgoto sanitário. São Paulo: PHD/EPUSP, 1999. Bibliografia
Complementar: Jordão, Eduardo Pacheco; Pessôa; Constan no Arruda. Tratamento de esgotos
domés cos - ABES, 8ª EDIÇÃO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7229: Projeto,
construção e operação de sistemas de tanques sép cos. Rio de Janeiro. 1997. ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9814: Execução de rede coletora de esgoto sanitário -
Procedimento. Rio de Janeiro. 1987. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9649:
Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento. Rio de Janeiro. 1986. ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12207: Projeto de interceptores de esgoto sanitário. Rio de
Janeiro. 2016. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12208: Projeto de estações
elevatórias de esgoto sanitário - Procedimento. Rio de Janeiro. 2013. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 13969: Tanques sép cos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro. 2013.
DISCIPLINA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS – A professora Ana sugeriu
trocar o nome para PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DE OBRAS, bem
como re rar da ementa, que está no material disponível no PPC a parte que refere-se a Materiais de
construção e a inclusão de pré-requisitos. Após discussões foi aprovado por unanimidade as
sugestões, e a ementa e pré-requisitos aprovados são os seguintes: Ementa: Projetos. Regimes de
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execução de obras. Licitações e contratos administra vos. Processo constru vo do sistema de água.
Processo constru vo do sistema de esgoto. Processo constru vo do sistema de resíduos. Processo
constru vo de obras especiais de engenharia ambiental. Planejamento e programação de
obras. Orçamentos de obras. Pré-requisitos: Sistema de esgoto; Sistema de abastecimento de águas,
Tratamento de resíduos e disposição final. DISCIPLINA ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO –
o professor Alberto sugeriu aumentar a carga horária para 60 horas, após discussões a sugestão foi
aprovada por unanimidade. A ementa da disciplina aprovada foi a mesma constante no material PPC e
não foi sugerido pré-requisito, assim a ementa final é a seguinte: Ementa: Ergonomia, saúde do
trabalhador, acidentes e doenças de trabalho, gerenciamento de riscos, Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), Legislação e normas técnicas. Bibliografia Básica:CARRION, VALENTIM.
Comentários à Consolidação das leis do Trabalho. 38ª Ed. – Editora Saraiva. 2013. MIGUEL, Alberto
Sérgio SR. Manual de higiene e segurança do trabalho. 2005. Norma Regulamentadora (NR)
17 – Ergonomia. Bibliografia Complementar: JUNIOR, Szabo; MOHAI, Adalberto. Manual de segurança,
higiene e medicina do trabalho. In: Manual de segurança, higiene e medicina do trabalho. Rideel,
2015. UVA, António Sousa; SERRANHEIRA, Floren no. Saúde, doença e trabalho: ganhar ou perder a
vida a trabalhar? Diário de Bordo Editores, 2013. DIS CIP LIN A PROCESSOS DE TRATAMENTO DE
ESGOTO – A Profa Margarita sugeriu a troca da ordem de alguns conteúdos, e os profs Margarita,
Robson e Nara sugeriram a inclusão do pré-requisito Química geral, após discussões as sugestões
foram aprovadao por unanimidade. Ementa: Caracterização da Qualidade dos Esgotos. Processo e
Grau de Tratamento. Remoção de Sólidos Grosseiros e Areia. Remoção de Gorduras e Sólidos
Flutuantes. Remoção de Sólidos Sedimentáveis. Tratamento Biológico dos Esgotos: Lagoas de
Estabilização e Variantes, Lagoas Aeradas, Filtração Biológica, Sistemas de Lodos A vados e
Variantes, Processos Anaeróbios. Desinfecção. Tratamento e disposição final do lodo: Digestão,
Estabilização e Remoção de Umidade do Lodo. Principais pos de efluentes agropecuários. Pré-
requisito: Química geral. Bibliografia Básica: Jordão, Eduardo Pacheco; Pessôa; Constan no Arruda.
Tratamento de esgotos domés cos - ABES, 8ª EDIÇÃO.VON SPERLING, Marcos. Princípios do
Tratamento Biológico de Águas Residuárias–.Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de
Esgotos, vol. 01. Belo Horizonte: DESA-UFMG, 452p. 2005. VON SPERLING, Marcos. Princípios do
Tratamento Biológico de Águas Residuárias – Lagoas de Estabilização, vol.03. Minas Gerais: ABES,
2014. VON SPERLING, Marcos. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias – Lodos
A vados, vol.04. Minas Gerais: ABES, 2014.Bibliografia Complementar:CAMPOS, J.R. Tratamento de
esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição controlada no solo. Rio de Janeiro: ABES, 1996.
CHERNICHARO C.A.L. et al. Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios. Rio de Janeiro: ABES,
2001. v.2. METCALF and EDDY. Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. New York:
McGraw-Hill, 2002.CLAAS, I.C.; MAIA, R.A. M. Efluenteslíquidos. Brasília: SENAI/DN, 2003. RITTMANN,
B.E.; McCARTY, P. Environmental biotechnology: principles andapplica ons. New York: McGraw-Hill,
2001. DISCIPLINA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - A professora Ana sugeriu trocar o nome
para TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DISPOSIÇÃO FINAL. Após discussões foi aprovado por
unanimidade a sugestão e a ementa é o mesmo que consta no PPC sem acréscimo de pré-requisito.
Assim a ementa final aprovada é a seguinte: Ementa: Tecnologias para Tratamento (térmicas:
incineração, pirólise, gaseificação, sico-químicas: microondas, esterilização, ionização e desinfecção
química). Disposição Final de Resíduos Sólidos (aterros sanitários: projeto, implantação, operação e
monitoramento). Pré-requisito: SEM. Bibliografia Básica:ROCCA, Alfredo Carlos C. Resíduos sólidos
industriais. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: CETESB, 1993. 233 P. TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN,
HILARY E VIGIL, SAMUEL A. Ges ón Integral de Resíduos Sólidos. Mc Graw hill.1994. WOODARD.
CURRAN. Industrial Waste Treatment Handbook. Second Edi on. 2006. Bibliografia Complementar:
ABNT NBR 8418/84 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos. ABNT
NBR 10157/84 – Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e operação -
procedimento. EYSENBACH, E. et al. Pretreatment of industrial wastes. Alexandria: Water
Environmental Federa on, 1994. TORRES, E.M.M. Fundamentos aplicados aos processos de gestão
ambiental na indústria. Brasília: SENAI/DN, 2004. DISCIPLINA DRENAGEM URBANA Após discussões
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foi aprovado por unanimidade que essa disciplina ficará separada da disciplina de Sistema de Esgoto,
e que seja ministrada após hidrologia e hidráulica. Ementa: Introdução. A importância do
Planejamento da Drenagem Urbana. Prá ca moderna da gestão de águas pluviais. Deflúvio Superficial
Direto: Método Racional. Critérios de drenagem para projetos e ruas urbanas, bocas de lobo,
parâmetros e dimensionamentos. Galerias: o sistema de galerias de águas pluviais, projeto hidráulico,
dimensionamento, aplicação do método racional. Macrodrenagem. Pré-requisito: Hidrologia e
Hidráulica. Bibliografia Básica: RIGHETTO, A. M. Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Rio de Janeiro:
ABES, 2009. TUCCI, C.E.M.; PORTO, R.L.L.; BARROS, M. T. Drenagem urbana. São Paulo: ABRH e
EDUSP, 1995. Coleção Recursos Hídricos, v.5. Bibliografia Complementar: Drenagem Urbana – Manual
de Projeto – DAE – CETESB. GRIBBIN, J. E. Introdução A Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas
Pluviais. São Paulo. Cengage Learning. 2017. Tradução 4 ª Ed. Norte Americana.TOMAZ, P. Cálculos
hidrológicos e hidráulicos para obras municipais. São Paulo: Navegar, 2002. TUCCI, C.E.M. Hidrologia:
ciência e aplicação. São Paulo: ABRH e EDUSP: 2013. Coleção Recursos Hídricos, v.4. Os professores
do GT5 presentes na reunião, discu ram e aprovaram por unanimidade a criação de uma disciplina
optativa intitulada Práticas laboratoriais em Engenharia Ambiental e Sanitária com carga horária de
60 horas. A profª Nara sugere que essa disciplina seja ministra nos primeiros semestres e Ementa:
Noções gerais de laboratórios, Determinação ph, Turbidez, OD, DBO, DQO, Sólidos, Microbiológicos,
ensaio de coagulação, ensaios com Jar Test, Ozônio, UVC, Nutrientes. Teor de umidade, densidade.
Medidas hidrométricas. Pré requisito: SEM Segundo ítem de pauta. O Professor Alberto sugere que
seja realizada uma reunião de fechamento das discussões do PPC em uma semana inteira com todos
os professores do DEA, no início de 2020/1. A professora Nara sugere que as discussões de extensão
sejam abordada nessa reunião e que cada professor já iden fique previamente quais as disciplinas
possuem potencial para inserção de uma carga horária des nada a extensão, além disso, a professora
ainda sugere que os professores apontem se sua disciplina não tem potencial de inserção da
extensão, ou se tem médio potencial de inserção da extensão (menos de 10% da carga horária da
disciplina) ou alta potencial de extensão, mais de 10% da carga horária da disciplina. Após discussões
as sugestões foram aprovadas por unanimidade. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às onze
horas, a Profª Ana Lúcia deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Lúcia Denardin da
Rosa, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:23, 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
26/03/2020, às 21:30, 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 27/03/2020,
às 12:10, 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
30/03/2020, às 10:53, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?

Ata de Reunião DAEA-JP 0393673         SEI 999016864.000067/2020-16 / pg. 11

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393673 e o código CRC 107464B0.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia
Ambiental e Sanitária, realizada no dia quatro de novembro de 2019, sob a presidência do Prof. Robson
Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às quatorze horas e trinta e cinco minutos com a
presença dos docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem
o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária:
Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular);

Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular).
Informes: (1) Durante os informes cada professor se pronunciou sobre como estão os andamentos dos
trabalhos do GT que esta sob sua coordenação. Pontos de Pauta: (1) Curricularização da Extensão e
a inclusão e re rada de componentes curriculares do Projeto Pedagógico (PPC) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: A professora Renata sugere a possibilidade da
criação da extensão no formato de componentes curriculares, tendo esses componentes curriculares
foco nas áreas, citando como exemplo as áreas de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos, de
Geoprocessamento, etc. O professor Rodrigo apresenta a sugestão de que no componente curricular
de topografia seja dado enfoque apenas em topografia, re rando da ementa todo conteúdo referente
a cartografia. A professora Renata faz a sugestão de que o PPC do curso seja apresentado para um
especialista do MEC, e de perguntarmos a ele sobre a questão do nosso TCC, da maneira como ele
está estruturado, para saber se está ok. O professor Robson pede que sejam colocadas no PPC os
componentes curriculares conforme constam no art. 9º, § 1º da Resolução nº 2, de 24 de abril de
2019, que diz que “Todas as habilitações do curso de Engenharia devem contemplar os seguintes
conteúdos básicos, dentre outros: Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos
Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Esta s ca; Expressão Gráfica; Fenômenos de
Transporte; Física; Informá ca; Matemá ca; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Cien fica e
Tecnológica; e Química”. Diante disso foi feita a seguinte distribuição dos componentes curriculares
para que cada professor que compõe o NDE fique responsável pela elaboração das ementas dos
componentes curriculares, conteúdos programá cos e bibliografia. Assim, foi feita a seguinte
distribuição: Administração e Economia (Rodrigo); Algoritmos e Programação (Robson); Ciência dos
Materiais (Ana Lúcia); Ciências do Ambiente (Robson e Rodrigo pesquisar, pois o conteúdo parece ser
o mesmo de ecologia); Eletricidade (Ana Lúcia); Esta s ca (Renata); Expressão Gráfica (Rodrigo);
Fenômenos de Transporte (Ana Lúcia); Física (Robson); Informá ca (Robson); Matemá ca (José
Roberto); Mecânica dos Sólidos (Ana Lúcia); Metodologia Cien fica e Tecnológica (Renata) e Química
(Robson). O professor José Roberto comenta a respeito da questão de carga horária, da relação entre
horas-aula x horas relógio, e de como devemos abordar o tema. O professor fala sobre a possibilidade
de reduzir a carga horária de estágio de 200 horas para 160 horas, para adequação a Resolução nº 2,
de 24 de abril de 2019. As 15:49 o professor Rodrigo se re ra para par cipar de banca de defesa de
TCC. (2) Discussão sobre os tópicos que ainda não foram elaborados no PPC entregue pela equipe
anterior: O professor Robson elenca os seguintes tópicos faltantes: 2.3 – Jus fica va; 4.6 – Previsão
para ações de convênios (descobrir quais convênios ainda existe); 4.7 – Ementário (obje vos); 4.9 –
Descrição dos requisitos para integralização do currículo (Robson e Ana Lúcia); 4.10 – Descrição da
avaliação do curso pelo ENADE (José Roberto); 4.11 – A vidades complementares (Robson e Ana
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Lúcia); 4.12 – Regulamento específico do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (Renata); 4.13 –
Regulamento específico dos estágios (Rodrigo); 4.14 – Descrição sobre ar culação entre teoria e a
prá ca, entre ensino pesquisa e extensão (Rodrigo); 4.15 – Representação gráfica de um perfil de
formação; Os professores Robson e Ana Lúcia ficam responsáveis para observar a carga horária dos
cursos de Engenharia. Foi pedido para que os responsáveis pelos GTs se atentem ao ajuste das
referências de acordo com a ABNT 6023. Foi realizada a discussão a respeito de qual é o
entendimento do NDE sobre as a vidades de extensão, se será dentro dos componentes curriculares,
se serão realizadas através de componentes curriculares específicos, ou se será criado um projeto
integrador. Foi sugerido este item como ponto de pauta para a próxima reunião do CONDEP-EA.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezoito horas eu Robson
Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:23, 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
26/03/2020, às 21:31, 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
27/03/2020, às 16:27, 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
13/04/2020, 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 RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
13/04/2020, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393674 e o código CRC B71B50F5.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393674
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião do Grupo de Trabalho 02 (GT2), que tratará dos componentes curriculares do novo PPC
do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia onze de novembro de
2019, sob a presidência do Prof. Robson Alves de Oliveira, realizada na sala dos professores da
Engenharia Ambiental e Sanitária. Abertura: às quatorze horas com a presença dos professores Alberto
Dresch Webler, José Roberto Ribeiro Júnior e da Professora Ana Lúcia Denardin da Rosa. Ausência
jus ficada A Professora Renata Gonçalves Aguiar informa que não poderá par cipar porque já
combinou com seus alunos uma reposição de aula, haja vista que o calendário deste semestre não
conta com 20 semanas le vas e mais uma para a reposi va. Informes: O professor Robson informa
que a professora Renata Gonçalves Aguiar deixou o seguinte recado: “Se verem alguma colocação
sobre os componentes curriculares que leciono depois eu buscarei saber. Registro que para poder
acrescentar os componentes curriculares da nova Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE
n. 02, de 24 de abril de 2019, indico que o componente curricular Esta s ca II pode ficar como
opta va. Se os demais assim também entenderem, já é um componente curricular a menos para
remanejar. Essa indicação é para atender o que os alunos têm abordado muito nos ques onários, que
temos formado mais aluno com foco na pesquisa. Assim, faz apenas quem tem interesse. Uma ó ma
reunião!” O professor Robson informa que os obje vos do Grupo de Trabalho 02 são: 1) Discu r a
possibilidade de inclusão da extensão nos componentes curriculares sob responsabilidade dos
professores convocados; 2) Discu r a possibilidade de redução da carga horária/componentes

curriculares obrigatórios x opta vos; 3) Discu r a nova Resolução CNE/CES no 2, de 24 de abril de
2019 e 4) Discussão sobre as ementas. Pontos de Pauta: (1) Discussão sobre a possibilidade de
inclusão da extensão nos componentes curriculares que estão sob responsabilidade dos
professores convocados: O prof. Alberto sugere a criação de 5 componentes curriculares de extensão,
uma nas áreas de: (1) água voltada para recursos hídricos; (2) água voltada para hidráulica; (3)
Sistema de Esgotos; (4) Drenagem e (5) Resíduos sólidos, que são as grandes áreas do curso. O
professor Alberto também sugere a ideia de “linkar” projetos com extensão. A Professora Ana Lúcia
cita que a prestação de serviço pode ser incluída no rol das a vidades de extensão. Nos componentes
curriculares, pelo menos num primeiro momento, os professores não vislumbram a possibilidade de
dedicar tempo específico para a vidade de extensão como componente curricular. Assim, após a
discussão os presentes aprovaram por unanimidade o encaminhamento do professor Alberto. (2)
Discussão sobre a possibilidade de redução da carga horária/componentes curriculares
obrigatórios x opta vos: Os professores entenderam que tal discussão só será possível após a
elaboração da nova estrutura curricular, com a inclusão dos novos componente curriculares
obrigatórios que atendem a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE n. 02, de 24 de abril de
2019. Assim, após a discussão os presentes aprovaram por unanimidade a necessidade de redução no
número de componentes curriculares obrigatórios. (3) Discussão sobre a nova Resolução CNE/CES no
2, de 24 de abril de 2019. O professor Robson sugere que sejam colocados os nomes dos
componentes curriculares conforme constam no Art. 9º, § 1º da Resolução onde se lê: “Todas as
habilitações do curso de Engenharia devem contemplar os seguintes conteúdos básicos, dentre outros:
Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente;
Eletricidade; Esta s ca. Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informá ca;
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Matemá ca; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Cien fica e Tecnológica; e Química.” Assim, foi feita
a seguinte divisão de professores responsáveis pela elaboração das ementas: Administração e
Economia (Rodrigo); Algoritmos e Programação (Robson); Ciência dos Materiais (Ana); Ciências do
Ambiente (Robson e Rodrigo pesquisar – parece ser ecologia); Eletricidade (Robson); Esta s ca
(renata); Expressão Gráfica e Fenômenos de Transporte (Ana) Física; Informá ca (40 horas - Robson);
Matemá ca; Mecânica dos Sólidos (Ana); Metodologia Cien fica e Tecnológica (Tecnológica) (Renata)
e Química (Beatriz). Assim, após a discussão os presentes aprovaram por unanimidade o
encaminhamento do professor Robson. (4) Discussão sobre as ementas: COMPONENTE CURRICULAR:
QUÍMICA GERAL. Discussão: Durante a discussão os professores concordam que a carga horária do
componente curricular esta ok, mas foi sugerido ver a possibilidade de redução de carga horária.
Ementa: Estudo dos gases; Elementos químicos e suas principais propriedades; fórmulas e funções
inorgânicas; Cálculo Estequiométrico e Reações químicas. Soluções e equilíbrio químico. Objetivo:
Capacitar o aluno a reconhecer os princípios fundamentais da química que atuam nos processos
ambientais, possibilitando uma visão geral da importância da química na manutenção das condições
de vida e ampliar o entendimento sobre os principais processos sico-químicos que ocorre no planeta
Terra. Bibliografia Básica: BRADY, J. E.; Humiston, G. E. Química Geral. Rio de Janeiro: LTC., 2006;
MASTERTON, W. L.; Slowinski E. J.; Stanitski C. L. Princípios de Química. Rio de Janeiro: LTC., 1990;
RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: McGraw-Hill., 1994. Bibliografia Complementar: ATKINS, P.;
JONES, L. Princípios de Química: Ques onando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre:
Bookman., 2003; BAIRD, C. Química Ambiental. Porto Alegre: Artmed, 1999; LEE, J. D. Química
inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 1999; MAHAN, B. M. & MYERS, R. J. Química,
um Curso Universitário. São Paulo: Edgard Blucher, 2005; MIESSLER, G. L.; FISCHER, P. J.; TARR, D. A.
Química inorgânica. Pearson, 2014. COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA DO CARBONO. Discussão:
Esse componente curricular não aparece no ementário do PPC. Durante a discussão os professores
concordam que a carga horária do componente curricular de 40 horas-aula (40 teóricas) esta ok, com
relação ao conteúdo. O professor Alberto sugere a possibilidade de ampliação da carga horária para
60 horas. O nome do componente curricular é química orgânica ou Química do Carbono? O professor
Robson sugere a opção de nome química orgânica. Re rar os tópicos: Estrutura atômica e Tabela
Periódica, Ligações químicas. O professor Alberto sugere a possibilidade de colocar o componente
curricular como opta vo. Pré-requisito é Química Geral. Ver com a professora Beatriz a questão das
referências, quais deixar como básica e como complementar. Ementa: Átomo de carbono; Grupos
funcionais: Hidrocarbonetos, álcoois, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas e
amidas. Principais fontes naturais de obtenção de compostos de carbono. Compostos de carbono e
a vidades industriais. Objetivo: Proporcionar conhecimentos sobre conceitos teóricos fundamentais
da química; estrutura dos compostos de carbono, iden ficação e nomenclatura das principais funções
químicas. Relacionar a ocorrência de alguns destes compostos com ocorrência natural e a vidades
industriais. Bibliografia Básica: MASTERTON, W. L.; SLOWINSKI, E. J.; STANITSKI C. L. Princípios de
Química. Rio de Janeiro: LTC, 1990; RUSSEL, J. B. Química geral. São Paulo: McGraw-Hill., 1994;
SOLOMONS, T.W. Química orgânica. Rio de Janeiro: LTC:, 1983. V.1, 2, 3; VOGEL, A. I.; Química
orgânica qualita va. Rio de Janeiro: LTC, 1983. Bibliografia Complementar: ATKINS, P.; JONES, L.
Princípios de Química: Ques onando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman.,
2003; BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Artmed, 1999; BRUICE, P. Y. Química orgânica. V. 1 e
2. Pearson. 2006; MAHAN, B. M. & MYERS, R. J. Química, um curso universitário. São Paulo: Edgard
Blucher, 2005; SILVERSTEIN, R. Iden ficação espectrométrica de compostos orgânicos. Rio de Janeiro:
LTC, 2005. COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA BÁSICA. Discussão: Os professores entendem
que diante da realidade par cular dos nossos alunos, esse conteúdo é muito importante, porque
nossos alunos têm uma carência muito grande em relação aos conteúdos de matemá ca básica.
Ementa: O Conjunto dos Números Reais: Propriedades dos números reais. Potência com Expoente
Inteiro posi vo. Fração: Igualdade de frações. Regra de sinais para frações. As quatro Operações com
frações. Potência com expoente inteiro. Expressões algébricas: Expressões Polinomiais. Iden dade e
equação. Iden dades envolvendo adição, subtração, mul plicação e divisão. Simplificação e
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fatoração. Expressões Racionais. Conjunto dos Números Reais como Corpo Ordenado. Modulo.
Radiciação. Potência com expoente racional. Função do 1º grau. Inequações do 1o grau. Funções
quadrá cas. Estudo do sinal. Equações e Inequações do 2º grau. Função modular. Equações e
Inequações modulares. Objetivo: Revisar os conteúdos básicos de matemá ca do Ensino Fundamental
e Médio para propiciar uma base a todos os acadêmicos para terem um desempenho sa sfatório nos
componente curriculares de exatas do curso. Bibliografia Básica: IEZZI, G. Fundamentos de
Matemá ca Elementar. Vol. 1 – Conjuntos / Funções. 9ª edição. São Paulo: Atual, 2013; MACHADO, A.
S. Matemá ca: Temas e Metas. Vol.1. São Paulo: Atual, 1988; NELSON, G. Matemá ca para 2° Grau.
Vol.1. São Paulo: Á ca, 1993. Bibliografia Complementar: ANTUNES, F. C. Matemá ca: Lógica,
Conjuntos e Funções. BEZERRA, R. Z. & R., F. M. Matemá ca para 2° Grau. Rio de Janeiro: Ao Livro
Técnico,1979; GENTIL, N. Matemá ca para 2° Grau. Vol. 2. São Paulo: Á ca, 1993; LIMA, E. L.;
CARVALHO, P. C.; WAGNER, E. & MORGADO, A. C. A Matemá ca do Ensino Médio. Vol. 1 e Vol. 3.
Coleção do Professor de Matemá ca. SBM, 2004; LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C.; WAGNER, E. &
MORGADO, A. C. Temas e Problemas Elementares. Coleção do Professor de Matemá ca. SBM, 2006.
MATEMÁTICA, ETF’s e CEFET’s. Funções. Paraná, 1984. COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA
DA PESQUISA CIENTÍFICA. Discussão: A questão do nome do componente curricular, se será
Metodologia Cien fica ou Metodologia da Pesquisa Cien fica ou conforme a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24
DE ABRIL DE 2019: Metodologia Cien fica e Tecnológica (Tecnológica). A colocação do conteúdo
referente a introdução a informá ca, como sugestão: INVESTIGAÇÃO NOS MEIOS ELETRÔNICOS: Base
de dados nacionais e internacionais. Busca de documentos em meio eletrônico. Trabalhos
acadêmicos. Estrutura do Trabalho acadêmico. Uso de editores de texto para elaboração de trabalhos
acadêmicos. Uso de planilhas eletrônicas e/ou outros so wares para elaboração de gráficos. Ementa:
Ciência: fundamentos do conhecimento cien fico. Discussão sobre como se configura uma pesquisa
acadêmica e os métodos cien ficos. A é ca na pesquisa. Diferentes modalidades de trabalhos
acadêmicos. Estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos cien ficos nas Normas da ABNT.
Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Objetivo: Tem por finalidade habilitar o
acadêmico a planejar, desenvolver e publicar trabalhos técnicos e cien ficos com rigor metodológico.
Bibliografia Básica: GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010; GIL,
A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007; MARCONI, M. A.; LAKATOS,
E. M. Fundamentos de Metodologia Cien fica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Bibliografia
Complementar: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6032, Abreviação de tulos de
periódicos e publicações seriadas. Rio de Janeiro, 1989. 14 p.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. NBR 6022, Informação e documentação – Ar go em publicação periódica cien fica
impressa – Apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 5 p.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
NBR 10520, Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro,
2002. 7 p.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5892, Norma para datar. Rio de
Janeiro, 1989. 2 p.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287, Informação e
documentação – Projeto de Pesquisa – Apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 8 p.; ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023, Informação e documentação – Referências –
Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719,
Informação e documentação – Relatório técnico e/ou cien fico – Apresentação. Rio de Janeiro, 2015.
11 p.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028, Informação e documentação –
Resumo – Apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. ; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
NBR 14724, Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro,
2011. 11 p.; DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. Norma Interna para Apresentação de
Trabalhos Acadêmicos: Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação, Pós-graduação e Projeto de
Pesquisa do Departamento de Engenharia Ambiental. Universidade Federal de Rondônia, Campus de
Ji-Paraná, 2011. 55 p.; FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho cien fico: elaboração e
formatação. 14. ed. Porto Alegre: s. n., 2007. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.; SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho
cien fico. São Paulo: Cortez, 2007. COMPONENTE CURRICULAR: GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA

Ata de Reunião DAEA-JP 0393676         SEI 999016864.000067/2020-16 / pg. 17



LINEAR. Discussão: Não houve discussão. Ementa: Matriz. Determinantes. Sistemas lineares. Álgebra
Vetorial. Estudo da Reta. Estudo do Plano. Distância. Cônicas. Objetivo: Propiciar aos acadêmicos
conhecimentos da geometria analí ca no plano e espaço. Iden ficar alguns objetos geométricos e
suas equações, bem como calcular ângulos, distâncias, áreas e volumes. Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, I. C.; BOULOS, P. Geometria Analí ca: Um tratamento Vetorial. Editora McGraw Hill, 1987;
WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analí ca. São Paulo: Makron Books do Brasil Editora, 2000;
STEINBRUCH, A. Geometria Analí ca. Makron Books, 2000. Bibliografia Complementar: CAROLI, A.;
CALLIOLI, C. A.; FEITOSA, M. O. Matrizes, Vetores e Geometria Analí ca. 9a. edição. Nobel, 1978;
IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemá ca Elementar: geometria analí ca. Vol.7. 7ed. São
Paulo: Atual,1998; LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analí ca. 2°edição. São Paulo: HARBRA,
1992. OLIVEIRA, F. N. Cálculo Vetorial e Geometria Analí ca. Editora Atlas, 1977; SIMMONS, G. F.
Cálculo com Geometria Analí ca. Volume 1. Makron Books do Brasil Editora, São Paulo, 1996.
COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO I. Discussão: Não houve discussão. Ementa: Limites.
Con nuidade. Derivadas. Teorema do valor médio. Aplicações da derivada. An derivada. Integral de
Riemann. Teorema fundamental do cálculo. Aplicações da integral. Métodos de integração. Integrais
improprias. Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos sólidos conhecimentos dos principais elementos do
Cálculo I, bem como fundamentar habilidades e técnicas que possam vir a ser aplicadas na elaboração
de resoluções de problemas na área de engenharia ambiental. Bibliografia Básica: FLEMING, D. M.;
GONÇALVES, M. B. Cálculo A. 6ª ed. São Paulo: Makron Books, 2007. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de
Cálculo. vol. 1. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2011. LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analí ca.
v. 1. São Paulo: Harbra, 1994; STEWART, J. Cálculo Vol.1 7° Ed. São Paulo: Cengage Learning 2013.
Bibliografia Complementar: ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável. v. 1. Rio de Janeiro: LTC,
2003; LANG, S. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1980; MUNEM, M.; FOULIS, D. J. Cálculo. v. 1. Rio de
Janeiro: LTC, 2008; SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analí ca. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill,
2006; THOMAS, G. B. Cálculo. v. 1. São Paulo: Pearson, 2009. COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO
II. Discussão: Não houve discussão. Ementa: Coordenadas Polares, Cilíndricas e Esféricas. Cálculo
diferencial de funções vetoriais. Funções de várias variáveis. Cálculo diferencial de funções de várias
variáveis. Integrais múl plas. Objetivo: Proporcionar conhecimentos básicos para estudar
comportamento de funções vetoriais e de várias variáveis. Iden ficar relações no mundo real que
possam ser representadas através de funções vetoriais e de várias variáveis. Bibliografia Básica:
LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analí ca. v. 2. São Paulo: Harbra, 1994; STEWART, J. Cálculo. v
.2, 7° Ed. São Paulo: Cengage Learning 2013; GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo v.2, 5ª Ed. Rio de
Janeiro: LCT Editora, 2011. Bibliografia Complementar: ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável.
Rio de Janeiro: LTC, 2003; FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo B. 2ª ed. São Paulo: Makron
Books, 2007; LANG, S. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1980. THOMAS, G. B. Cálculo. v. 2. São Paulo:
Pearson, 2009; MUNEM, M.; FOULIS, D. J. Cálculo. v. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008; SIMMONS, G. F.
Cálculo com geometria analí ca. v. 2. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. COMPONENTE CURRICULAR:
FÍSICA I. Discussão: Faltou colocar o componente curricular de Física III. Ementa: Medidas em sica.
Movimento de translação. Dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Sistemas de partículas. Dinâmica
da rotação. Equilíbrio e elas cidade. Oscilações. Gravitação. Objetivo: Desenvolvendo habilidades de
equacionar e resolver problemas de sica I. Assimilar os conceitos trabalhados em Física I para u lizá-
los como ferramentas no componente curricular de Física II. Bibliografia Básica: HALLIDAY, D.;
RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de sica, volume l: Mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012;
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de sica, volume 2: Gravitação, Ondas e
Termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012; SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.;
FREEDMAN, R. A. Física I: Mecânica. 12. ed. São Paulo: Pearson, Addison Wesley, 2008. v. 1; SEARS, F.
W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: Termodinâmica e ondas. 12. ed. São
Paulo: Pearson, Addison Wesley, 2008. v. 2; TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física para Cien stas e
Engenheiros, Volume 1: Mecânica, oscilações e Ondas, Termodinâmica. Sexta edição. Rio de Janeiro:
LTC. Bibliografia Complementar: EISBERG, R. M.; LERNER, L. S. Física: Fundamentos e aplicações. São
Paulo: McGraw-Hill, 1982. v. 1; MCKELVEY, J. P.; GROTCH, H. Física. São Paulo: Editora Harbra, 1979. v.
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1; MCKELVEY, J. P.; GROTCH, H. Física. São Paulo: Editora Harbra, 1979. v. 2; NUSSENZVEIG, H. M.
Curso de sica básica. São Paulo: Edgard Blucher, 1981. v. 1; NUSSENZVEIG, H. M. Curso de sica
básica. São Paulo: Edgard Blucher, 1981. v. 2. COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA II. Discussão: Não
houve discussão. Ementa: Fluidos. Ondas em meios elás cos. Natureza e propagação da luz. Óp ca
geométrica. Óp ca sica. Temperatura. Termodinâmica. Teoria ciné ca dos gases. Objetivo:
Desenvolvendo habilidades de equacionar e resolver problemas de sica II. Assimilar os conceitos
trabalhados em Física II para u lizá-los como ferramentas nos demais componente curriculares do
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Bibliografia Básica: HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.
Fundamentos de sica, volume 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012; HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de sica, volume 4: Óp ca e Física
Moderna. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012; SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN,
R. A. Física II: termodinâmica e ondas. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. Bibliografia
Complementar: EISBERG, R. M.; LERNER, L. S. Física: Fundamentos e aplicações. São Paulo: McGraw-
Hill, 1982. v. 2; EISBERG, R. M.; LERNER, L. S. Física: Fundamentos e aplicações. São Paulo: McGraw-
Hill, 1982. v. 4; FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. The feynman lectures on phisics. Reading
Addison-Wesley, 1964. v. 1. COMPONENTE CURRICULAR: ELETRICIDADE APLICADA. Discussão:
Componente curricular novo, foi aprovada como tendo carga horária de 40 horas Ementa: Leis
fundamentais de eletricidade; Circuitos elétricos em corrente con nua e corrente alternada;
Fundamentos de sistemas de medidas elétricas e metrologia; Princípios de funcionamento de sensores
e transdutores; Energia hidroelétrica. Potência monofásica e trifásica. Iluminações. Motores elétricos.
Transformadores. Periculosidade do choque elétrico. Incêndio. Noções de instalações elétricas
específicas. Objetivo: Faltou colocar. Bibliografia Básica: BOYLESTAD, R. L. INTRODUÇÃO À ANÁLISE
DE CIRCUITOS. Editora Pearson, 2012; COTRIM, A. A. M. B. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Editora Pearson,
2009. Bibliografia Complementar: D. HALLIDAY, R. RESNICK E K. S. KRANE. Física, Livros Técnicos e
Cien fico; FERRARA, DIAS, CARDOSO: "Circuitos Elétricos I", Guanabara II, 1984; SILVA FILHO,
Matheus Teodoro. Fundamentos de Eletricidade. RJ: LTC, 2007. COMPONENTE CURRICULAR:
ESTATÍSTICA I. Discussão: Não houve discussão. Ementa: Introdução e Organização de Dados
Esta s cos: definição de Esta s ca, Esta s ca descri va e inferencial, população e amostra,
variáveis qualita vas e quan ta vas, distribuições de frequências, gráficos para variáveis qualita vas
e quan ta vas. Métodos de Amostragem. Medidas de Tendência Central. Medidas de Variabilidade.
Probabilidade. Principais Distribuições de Probabilidade. Objetivo: Apresentar os princípios e técnicas
esta s cas fundamentais voltadas à aplicação em pesquisas cien ficas e no planejamento das
a vidades profissionais do acadêmico e possibilitar que seja capaz de elaborar uma pesquisa, coletar,
organizar, analisar e descrever os dados u lizando a esta s ca descri va como ferramenta.
Bibliografia Básica: BUSSAB, W. O.; MORRETIN, P. A. Esta s ca Básica. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987;
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Esta s ca Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 4. ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2009; TRIOLA, M. F. Introdução à esta s ca. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
Bibliografia Complementar: ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Esta s ca Aplicada à
Administração e Economia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003; BARBETTA, P. A. Esta s ca
aplicada às Ciências Sociais. 5. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002; CALLEGARI-JACQUES, S.
Bioesta s ca: princípios e aplicações. São Paulo: ARTMED, 2003; FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A.
Curso de Esta s ca. Editora Atlas. São Paulo, 1990; SPIEGEL, M. R. Esta s ca. 3.ed. São Paulo:
Makron Books, 1993. COMPONENTE CURRICULAR: ESTATÍSTICA II. Discussão: Não houve discussão.
Ementa: Introdução à es mação pontual e por intervalo de parâmetros. Teste de Hipóteses.
Comparações Envolvendo Médias. Comparações Envolvendo Proporções. Análise de correlação.
Análise de regressão. Objetivo: Apresentar os princípios e técnicas esta s cas fundamentais voltadas
à aplicação em pesquisas cien ficas e no planejamento das a vidades profissionais do acadêmico e
possibilitar que seja capaz de analisar e descrever os dados u lizando a esta s ca inferencial como
ferramenta. Bibliografia Básica: CALLEGARI-JACQUES, S. Bioesta s ca: princípios e aplicações. São
Paulo: ARTMED, 2003; TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008; VIEIRA,
S. Análise de Variância: (Anova). São Paulo: Atlas, 2006. Bibliografia Complementar: ANDERSON, D. R.;
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SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Esta s ca Aplicada à Administração e Economia. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2003; BARBETTA, P. A. Esta s ca aplicada às Ciências Sociais. 5. ed. Florianópolis:
Ed. da UFSC, 2002; BUSSAB, W. O.; MORRETIN, P. A. Esta s ca Básica. 4. ed. São Paulo: Atual, 1987;
FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de Esta s ca. Editora Atlas. São Paulo, 1990; MONTGOMERY, D.
C.; RUNGER, G. C. Esta s ca Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2009. COMPONENTE CURRICULAR: FENÔMENOS DE TRANSPORTE. Discussão: Não houve discussão.
Ementa: Fundamentos da mecânica dos fluidos. Está ca dos fluidos. Cinemá ca dos fluidos. Equações
fundamentais para o escoamento de fluidos. Análise dimensional e semelhança dinâmica. Escoamento
uniforme em tubulações. Fenômenos de transferência de massa e calor. Objetivo: Desenvolver nos
discentes a capacidade de compreender e aplicar conhecimentos básicos sobre a está ca e a
dinâmica de fluidos ideais e reais, sobre os mecanismos transferência de massa, de calor e de
quan dade de movimento e suas diversas aplicações em estudos de hidráulica, saneamento e
recursos hídricos e na resolução de problemas prá cos. Bibliografia Básica: FOX, Robert W.;
PRITCHARD, Philip J.; MCDONALD, Alan T. Introdução à mecânica dos fluidos: .7 ed. Rio de Janeiro:
LTC, c2010. 710 p. v; GILES, Ranald V.. Mecânica dos fluidos e hidráulica: resumo da teoria, 475
problemas resolvidos, 365 problemas propostos. ed. McGraw-Hill do Brasil, . 412 p; Munson, Bruce R.
Fundamentos da mecânica dos fluidos,4 ed. São Paulo: Blucher, 2004. 571 p. Bibliografia
Complementar: BASTOS, F.A. - Problemas de Mecânica dos Fluidos - Guanabara Dois. 1987; BENNETT,
C.O. & MYERS, J.E. - Fenômenos de Transportes - Quantidade de Movimento, Calor e Massa - McGraw-
Hill. 1978; BRAGA FILHO, Washington, Fenômenos de Transporte para Engenharia, 2a edição, Rio de
Janeiro: Editora LTC, 2006. 481p; BRUNETTI, Franco, Mecânica dos Fluidos, São Paulo: Editora Pearson
Pren ce Hall, 2005. 410p; COLEÇÃO SHAUM - RanaldGiles - Mecânica dos Fluidos e Hidráulica-
McGraw-Hill. 1997; STREET, Vennard - Elementos de Mecânica dos Fluidos - Guanabara Dois. 1978.
COMPONENTE CURRICULAR: TERMODINÂMICA APLICADA. Discussão: Não houve discussão. Ementa:
Sistema termodinâmico, volume de controle; estado e propriedades de uma substância; processos e
ciclos; Energia, A lei zero da termodinâmica. Propriedades de uma substância pura: Comportamento P-
V-T dos gases, fator de compressibilidade. Trabalho e calor. A Primeira Lei da Termodinâmica aplicada
a volumes de Controle. Segunda Lei da Termodinâmica. Entropia. Objetivo: Faltou colocar. Bibliografia
Básica: Fundamentos da Termodinâmica - Tradução da 7a edição americana. Autores Richard E.
Sonntag, Claus Borgnakke. Editora Blucher, 2009; Fundamentos da Termodinâmica clássica - Tradução
da 4ª edição americana. Wylen, G. V.; Sonntag, R. E. &Borgnakke, C. Editora Edgard blucher LTDA,
1995. Bibliografia Complementar: Fundamentos da Termodinâmica - Tradução da 7a edição
americana. Autores Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke. Editora Blucher, 2009; Fundamentos da
Termodinâmica clássica - Tradução da 4ª edição americana. Wylen, G. V.; Sonntag, R. E. &Borgnakke,
C. Editora Edgard blucher LTDA, 1995. COMPONENTE CURRICULAR: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS.
Discussão: Não houve discussão. Ementa: Grandezas escalares e vetoriais Estudo de tópicos
principais, está ca das par culas, dos corpos rígidos e dos sistemas dos corpos rígidos, análise de
estrutura isostá ca. Definição de centroides e momentos de inércia. Forças distribuídas. Tipo de
vínculos e reações. Carregamento axial. Tensões e Deformações. Flexão / Carregamento transversal.
Objetivo: Faltou colocar. Bibliografia Básica: GERE, J. M.; GOODNO, B. J. MECÂNICA DOS MATERIAIS.
Editora Cengage Learning, 2011; HIBBELER. R. C. Resistência dos Materiais. Editora Pearson, 2009.
Bibliografia Complementar: BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R. Mecânica Vetorial para Engenheiros:
Está ca. São Paulo: Ed. Bookman, 2011; CRAIG JR., R. R. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC,
2003; POPOV, E.P. Introdução à mecânica dos sólidos. Ed. Edgar Blucher, 1978; HIBBELER. R. C.
ESTÁTICA: MECÂNICA PARA ENGENHARIA. Editora Pearson 2017. Após a discussão os presentes
aprovaram por unanimidade a ementas dos componentes curriculares apresentados e discu dos.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezessete horas e cinquenta
minutos eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
26/03/2020, às 21:31, 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
27/03/2020, às 16:27, 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
13/04/2020, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393676 e o código CRC EF87E978.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393676
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia
Ambiental e Sanitária, realizada no dia nove de dezembro de 2019, sob a presidência do Prof. Robson
Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às quatorze horas com a presença dos docentes
relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana Lúcia
Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); e o Prof.

Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular). Ausência Jus ficada: Profa. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro tular) por mo vo de licença médica. Informes: (1) O professor Robson informa, e registra
em ata, que não foi possível a realização da reunião previamente agendada para o dia 25/11/2019 em
função da realização da reunião do CONDEP-EA; (2) Durante os informes cada professor se pronunciou
sobre como estão os andamentos dos trabalhos do GT que esta sob sua coordenação; (3) O professor
Robson informa que fará a confecção das atas ainda pendentes e enviará para os membros do NDE
para que os membros possam sugerir correções. Pontos de Pauta: (1) Levantamento da situação
atual das a vidades desenvolvidas até o momento pelos GTS e demais a vidades referentes a
criação do novo Projeto Pedagógico (PPC): A professora Ana Lúcia disse que as a vidades
referentes ao GT que está sob sua coordenação foram completadas, assim como as do professor
Robson e do Professor Rodrigo, restando apenas a colocação das atas no sistema. O professor José
Roberto informou que fará a reunião do GT que está sob sua coordenação no início do próximo
semestre. O professor Rodrigo apresentou a documentação referente ao plano de estágio, como
realização etc., ficando responsável por organizar o restante do documento. A professora Ana Lúcia
responsável por fazer um estudo de como será aplicado o TCC, se apenas como texto disserta vo,
como ar go, como nota técnica e critérios para avaliação. A professora Ana Lúcia também apresentou
o resultado da pesquisa sobre a situação atual dos cursos de Engenharia no Brasil, com enfoque na
questão da evasão. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade a
divisão de tarefas. (2) Como base no item 1, elaborar o planejamento das a vidades do NDE para
o próximo ano, como datas das reuniões, a vidades etc.: Foi agendado o dia 02/03/2020 para
realização da primeira reunião do NDE no ano de 2020. As demais reuniões foram agendadas para os
dias 27/04/2020, 25/05/2020, 22/06/2020. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram
por unanimidade o calendário de atividades para o ano de 2020. (3) Apresentação dos resultados dos
ques onários elaborados pela Professora Renata e Professor Rodrigo: O professor Rodrigo faz o
encaminhamento para que a apresentação dos resultados seja realizada quando a professora Renata
voltar da licença médica, e es ver presente nas reuniões. Após a discussão os membros do NDE
aprovaram por unanimidade o encaminhamento. (4) Apreciação dos Planos de Ensino das disciplinas
2020/01: Ponto de pauta re rado. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às dezessete horas eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:23, 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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Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
26/03/2020, às 21:32, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
27/03/2020, às 16:27, 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
13/04/2020, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393679 e o código CRC 107EB3E8.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393679
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia três de fevereiro de 2020, sob a presidência
do Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro titular). Abertura: às quatorze horas com a presença
dos docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária: Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro titular); e o Prof. Rodrigo Martins Moreira
(Membro titular). Ausência Justificada: Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro titular) por
motivo de férias e Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro titular). Informes: (1) Na reunião o
professor Robson informa sob urgência de convocação de uma reunião extraordinária do
CONDEP-EA para discussão a respeito do Projeto Pedagógico (PPC) e da urgência da entrega
do documento para a PROGRAD. Pontos de Pauta: (1) Necessidade de convocação de
reunião do CONDEP-EA: O professor Robson faz o encaminhamento da necessidade de
convocação de reunião do CONDEP-EA. Aberto para discussão, os membros do NDE
concordam com a necessidade de convocação de uma reunião do CONDEP-EA para
solicitação de adiamento de uma semana no início das aulas do curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária para que os membros do CONDEP-EA possam colaborar com a elaboração do PPC.
Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o encaminhamento.
(2) Elaboração de cronograma de reposição das aulas: Foi proposto um cronograma para a
reposição das aulas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que foi anexado a presente
ata. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade cronograma de
reposição das aulas. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às
dezesseis horas eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
13/04/2020, às 17:30, 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
13/04/2020, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393681 e o código CRC CD6841DE.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393681
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia seis de fevereiro de 2020, sob a presidência do
Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às quatorze horas e com a presença dos
docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana

Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa.
Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular).
Informes: Não houve. Pontos de Pauta: (1) Elaboração do cronograma de trabalho para as
reuniões conjuntas do Projeto Pedagógico (PPC): Os membros discutem o que pode ser feito para
agilizar os trabalhos da próxima semana, na qual entre os dias 10 a 13 serão realizadas as a vidades
de aprovação do novo PPC 2020 do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Assim,
foi decido por fazer alterações nos componentes curriculares que constam no PPC de modo a adequá-
lo as resoluções citadas a seguir: Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 – Ministério da
Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que Dispõe sobre carga
horária mínima e procedimentos rela vos à integralização e duração dos cursos de graduação,
bacharelados, na modalidade presencial. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – Ministério
da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que Estabelece as
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei
nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e daì outras providências.
Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019 – Ministério da Educação/Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Superior, que Ins tui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Engenharia, que revoga a Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 e
demais disposições em contrário. Resolução nº 95, de 18 de julho de 2019 – CONSEA/UNIR, que
Regulamentação da carga horária total de duração dos cursos de graduação da Fundação
Universidade Federal de Rondônia. A Estrutura Curricular sugerida por este Núcleo Docente
Estruturante para o curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, a ser apreciada pelo
Conselho do Departamento de Engenharia Ambiental (CONDEP-EA) esta anexada a presente ata.
Assim, após a discussão foi aprovada por unanimidade a elaboração do cronograma de trabalho para
as reuniões conjuntas do Projeto Pedagógico (PPC). Encerramento: Nada mais havendo a declarar a
reunião é encerrada às dezoito horas e trinta minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do
NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:25, 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
26/03/2020, às 21:33, 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
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27/03/2020, às 16:28, 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
13/04/2020, às 16:36, 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
13/04/2020, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393682 e o código CRC 118F68FD.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393682
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia sete de fevereiro de 2020, sob a presidência do
Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às quatorze horas e com a presença dos
docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana

Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa.
Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular). Ausência Jus ficada: Prof. Rodrigo Mar ns Moreira
(Membro tular). Informes: A professora Ana Lúcia informa sobre a consulta realizada a
conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia Pryscilla Lustosa
Bezerra: Segundo a conselheira Pryscilla Lustosa Bezerra o CREA-RO não tem uma instrução normativa
ou decisão que oriente especificamente sobre a grade curricular de um curso de Bacharelado em
Engenharia para dar a atribuição de sanitarista. A Conselheira informou ainda que a grade curricular
pode ser subme da a avaliação do CREA-RO. Pode ser aberto um protocolo submetendo a grade
curricular, e com o ques onamento de que com esta Estrutura Curricular, quais componentes
curriculares precisariam ser acrescentados para poder ter as atribuições da Resolução nº 310 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, que discrimina as a vidades do Engenheiro
Sanitarista. A Estrutura Curricular é então subme da a comissão de ensino do CREA-RO, que avaliará
e dirá se daria a atribuição de Engenheiro Sanitarista. A conselheira informou ainda que não conhece
nenhum processo de alguma ins tuição que tenha feito esse ques onamento, e que esse caminho
deve ser aberto por serem inéditos os ques onamentos realizados pela Profª. Em relação a carga
horária a conselheira informou que não existe nenhuma resolução ou instrução norma va do Sistema
CONFEA-CREA que exija uma carga horária mínima para um determinado componente curricular. E que
existe uma questão de “bom senso” para balizar o conselheiro ao relatar os processos, pois como não
existe nenhuma resolução ou norma va exigindo ou permi ndo e nem proibindo, normalmente se vai
pelo “bom senso”. Ela cita como exemplo, se é um componente curriculare que na sua ementa aborda
de forma mais superficial determinado conteúdo, e ele não é visto em outros componentes
curriculares, consegue-se constatar que não consta na ementa de outros componentes curriculares
conteúdos relacionados, então normalmente essa atribuição não é dada. Não há um calculo específico
para carga horária, mas por exemplo, se na grade curricular o componente curricular consta como
tendo 60 horas-aula, e na ementa constam uns 50 conteúdos, o que daria 3 horas para cada conteúdo,
se esse conteúdo não é repe do nessa ementa ou na ementa de outros componentes curriculares,
entende-se que ele foi uma instrução, que foi um conteúdo meramente informa vo e não forma vo,
não capaz de dar uma formação ou de dar uma capacitação para aquele profissional exercer algo
relacionado aquele conteúdo, assumir uma responsabilidade tecnita relacionada aquele conteúdo. Ela
informou que o corpo docente deve “pensar” nos componentes curriculares que ele entende que
contribuí para uma determinada atribuição e submeter ao CREA para avaliação. O requerente dirá que
quer tal atribuição, para tanto foram cursadas tais componentes curriculares, e o CREA julgará se é, ou
não, suficiente. Ele cita como exemplo a grade da UNIR na qual já foi dada a atribuição de sanitarista,
com uma restrição para controle de pragas e vetores e saneamento dos alimentos. E diz que uma
“dica” seria pegar a grade da UNIR, com as ementas que já constam, e acrescentar componentes
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curriculares, ou acrescentar o conteúdo no ementário de algum componente curricular. Não houve.
Pontos de Pauta: (1) Elaboração do cronograma de trabalho para as reuniões conjuntas do
Projeto Pedagógico (PPC): Os membros discutem o que pode ser feito para agilizar os trabalhos da
próxima semana, na qual entre os dias 10 a 13 serão realizadas as a vidades de aprovação do novo
PPC 2020 do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Assim, foi decido por
elaborar a agenda das a vidades para aprovação do novo PPC que segue anexada a presente ata.
Após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o encaminhamento e a agenda de
a vidades para aprovação do novo PPC 2020. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião
é encerrada às dezessete horas e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:26, 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
26/03/2020, às 21:33, 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
27/03/2020, às 16:28, 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
13/04/2020, às 16:36, 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
13/04/2020, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393683 e o código CRC B509AE1F.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393683
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala 2 do Prédio da Engenharia
Ambiental, Campus de Ji-Paraná sobre a presidência do Professor Robson Alves de Oliveira, às oito
horas e dez minutos, em primeira chamada, reuniram-se as Profªs Ana Lúcia Denardin da Rosa,
Margarita Maria Dueñas Orozco, Beatriz Gomes e Renata G. Aguiar, os Profs. Alberto Dresch Webler,
Rodrigo M. Moreira, João Gilberto de Souza Ribeiro e José Roberto R. Júnior e a discente Nayara dos
Santos Albrigo. Tiveram suas ausências justificadas os professores Jeferson Alberto de Lima, Elisabete
Lourdes do Nascimento, Nara Luísa Reis de Andrade e a discente Sara Line Silveira Araújo e os
técnicos Ana Paula Leite Cardiliquio, Tiago de Oliveira Lima e Adão da Silva Oliveira. Informes: Não
houve. (1) Apresentação da grade proposta pelo NDE e da agenda proposta para os trabalhos da
semana: O professor Robson apresentou a grade proposta pelo NDE, a agenda proposta para os
trabalhos da semana. O Prof. João Gilberto chegou às 9:04 minutos e informou que não poderá estar
presente em função da programação de acolhida aos calouros UNIR/Campus Ji-Paraná 2020. Às 9:15 o
professor Robson enviou aos professores a proposta da Grade curricular trabalhado pelo NDE e as
resoluções do Conselho Nacional de Educação e da UNIR que versão sobre o PPC, para que os colegas
façam as análises e as 15 horas tragam suas sugestões. A professora Beatriz chegou as às oito horas
e dezessete minutos. A técnica Ana Paula chegou às oito horas e vinte e quatro minutos. Assim, após
a discussão os presentes aprovaram por unanimidade a agenda proposta para os trabalhos da
semana. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e nove minutos, o Prof
Robson Alves de Oliveira deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Lúcia Denardin
da Rosa, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:26, 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
26/03/2020, às 21:33, 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
27/03/2020, às 16:28, 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 MARGARITA MARIA DUENAS OROZCO, Vice-Chefe
de Departamento, em 30/03/2020, às 11:56, 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 Nayara dos Santos Albrigo, Usuário Externo, em
02/04/2020, às 16:44, 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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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, às 16:36, 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
13/04/2020, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393685 e o código CRC D71CECBE.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393685
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala 2 do Prédio da Engenharia
Ambiental, Campus de Ji-Paraná sobre a presidência do Professor Robson Alves de Oliveira, às quinze
horas, em primeira chamada, reuniram-se as Profªs Ana Lúcia Denardin da Rosa, Margarita Maria
Dueñas Orozco, Beatriz Gomes, Nara Luísa Reis de Andrade e Renata G. Aguiar, os Profs. Jeferson
Alberto de Lima, Alberto Dresch Webler, Rodrigo M. Moreira, João Gilberto de Souza Ribeiro e José
Roberto R. Júnior e as discentes Nayara dos Santos Albrigo e Sara Line Silveira Araújo. Tiveram suas
ausências jus ficadas a professora Elisabete Lourdes do Nascimento, e os técnicos Ana Paula Leite
Cardiliquio, Tiago de Oliveira Lima e Adão da Silva Oliveira. Informes: Não houve. Pontos de Pauta:
(1) Aprovação da proposta de grade: O professor Robson abriu para sugestões e incorporação ou
re rada de componentes curriculares da grade curricular do curso de Bacharelado em Engenharia
Ambiental e Sanitária. Após discussão, posto em votação a grade curricular foi aprovada por
unanimidade. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, o Prof
Robson Alves de Oliveira deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ana Lúcia Denardin
da Rosa, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:27, 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
26/03/2020, às 21:34, 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
27/03/2020, às 16:29, 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
30/03/2020, 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 MARGARITA MARIA DUENAS OROZCO, Vice-Chefe
de Departamento, em 30/03/2020, 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 Sara Line Silveira Araújo, Usuário Externo, em
30/03/2020, às 19:51, 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 Nayara dos Santos Albrigo, Usuário Externo, em
02/04/2020, às 16:44, 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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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, às 16:36, 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
13/04/2020, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393686 e o código CRC F61B12F3.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393686
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de reuniões do Prédio
Administra vo do Campus de Ji-Paraná sobre a presidência do Professor Robson Alves de Oliveira, às
oito horas e dez minutos, em primeira chamada, reuniram-se para discussão e elaboração do PPC do
curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária as Profªs Ana Lúcia Denardin da Rosa,
Renata G. Aguiar, os Profs. Alberto Dresch Webler, Rodrigo M. Moreira, João Gilberto de Souza Ribeiro,
José Roberto R. Júnior, Beatriz Gomes, Nara Luísa Reis de Andrade, os técnicos Ana Paula Leite
Cardiliquio, Tiago de Oliveira Lima e Adão da Silva Oliveira e as discentes Nayara dos Santos Albrigo e
Sara Line Silveira. Tiveram suas ausências jus ficadas os professores Jeferson Alberto de Lima,
Elisabete Lourdes do Nascimento e Margarita Maria Dueñas Orozco. Informes: O professor Robson
informa sobre o cronograma de trabalho do dia. Pontos de Pauta: (1) Dividir as ementas para
aprovar no dia 13: Foi feita a divisão das ementas e anexadas na planilha
“NDE_grade_mudanças_revisado_10_02_2020.xlsx”. A planilha foi disponibilizada na pasta
compar lhada do Google Drive e foi disponibilizada para que todos os professores lançarem os
componentes curriculares opta vos que cada um pretende lecionar. Assim, após a discussão os
presentes aprovaram por unanimidade a divisão das ementas. (2) Fechar os pré-requisitos: Foi
elaborada uma planilha contendo os pré-requisitos necessários para cada componente curricular do
curso e anexada a “NDE_grade_mudanças_revisado_10_02_2020.xlsx”. A planilha foi disponibilizada
na pasta compar lhada do Google Drive. Assim, após a discussão os presentes aprovaram por
unanimidade a planilha elaborada. (3) Discussão sobre a curricularização da extensão, ou
creditação (curricular) da extensão, estratégia prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), foi
regulamentada pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018: Após discussão os
presentes apresentaram como proposta a criação do de componentes curriculares de extensão
denominados de A vidade Curricular de Extensão. Será realizada discussão prévia dentro do
departamento sobre a execução do componente curricular. Serão priorizadas a demanda da sociedade,
então, aspectos quanto às disciplinas ministradas no ano e o tema da extensão serão elencados.
Posto em votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Encerramento: Nada mais
havendo a declarar a reunião é encerrada às doze horas e 10 minutos e eu Robson Alves de Oliveira,
presidente do NDE, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:28, 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
26/03/2020, às 21:34, 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
27/03/2020, às 16:29, 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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Documento assinado eletronicamente por NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em
30/03/2020, 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 Sara Line Silveira Araújo, Usuário Externo, em
30/03/2020, às 19:51, 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 TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Membro de Comissão,
em 31/03/2020, às 17:55, 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 Nayara dos Santos Albrigo, Usuário Externo, em
02/04/2020, às 16:44, 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
13/04/2020, às 16:36, 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
13/04/2020, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393687 e o código CRC 936AAF5F.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393687
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de reuniões do Prédio
Administra vo do Campus de Ji-Paraná sobre a presidência do Professor Robson Alves de Oliveira, às
quatorze horas, em primeira chamada, reuniram-se para discussão e elaboração do PPC do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária as Profªs Ana Lúcia Denardin da Rosa, Renata G.
Aguiar, os Profs. Rodrigo M. Moreira, José Roberto R. Júnior, Beatriz Gomes, os técnicos Ana Paula
Leite Cardiliquio, Tiago de Oliveira Lima e Adão da Silva Oliveira e as discentes Nayara dos Santos
Albrigo e Sara Line Silveira. Tiveram suas ausências jus ficadas os professores Jeferson Alberto de
Lima, Alberto Dresch Webler, João Gilberto de Souza Ribeiro, Elisabete Lourdes do Nascimento, Nara
Luísa Reis de Andrade e Margarita Maria Dueñas Orozco. Informes: Não houve. Pontos de Pauta: (1)
Dividir das tarefas restantes para elaboração do NDE: Após a discussão, foi feita a divisão das
a vidades e foram criados os grupos de trabalhos. Assim, os presentes aprovaram por unanimidade a
divisão de tarefas. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às quinze
horas e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:28, 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
26/03/2020, às 21:34, 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
27/03/2020, às 16:29, 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
30/03/2020, às 19:51, 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 TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Membro de Comissão,
em 31/03/2020, às 17:56, 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 Nayara dos Santos Albrigo, Usuário Externo, em
02/04/2020, às 16:44, 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
13/04/2020, às 16:36, 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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Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
13/04/2020, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393688 e o código CRC AA2040A1.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393688
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala 5 do Prédio da Engenharia
Ambiental, Campus de Ji-Paraná sobre a presidência do Professor Robson Alves de Oliveira, às oito
horas e quarenta minutos, em primeira chamada, reuniram-se para discussão e elaboração do PPC do
curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária as Professoras Ana Lúcia Denardin da
Rosa, Renata Gonçalves Aguiar, Margarita Maria Dueñas Orozco e Beatriz Machado Gomes e o
Professor Rodrigo Mar ns Moreira; a técnica Ana Paula Leite Cardiliquio e o técnico Adão da Silva; e
as discentes Nayara dos Santos Albrigo e Sara Line Silveira. Tiveram suas ausências jus ficadas os
Professores Alberto Dresch Webler, João Gilberto de Souza Ribeiro, José Roberto Ribeiro Júnior,
Jeferson Alberto de Lima, Elisabete Lourdes do Nascimento e Nara Luísa Reis de Andrade. Informes: O
professor Robson informa sobre o cronograma de trabalho do dia. Pontos de Pauta: (1) Definir temas
para a extensão ou aprovar em reunião do DEA. Temas centrais definidos no DEA e os obje vos
dos projetos serem aprovados antes: O professor Rodrigo sugere a inclusão dos Obje vos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) como temas norteadores das A vidades Curriculares de Extensão
(ACEXs). A TAE Ana Paula fez a entrega da tabela de ingressantes x concluintes do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária, a lista de discentes que ingressaram em um determinado ano e a
lista com todos os discentes concluintes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Após a
discussão chegou-se a seguinte ementa para as ACEXs: “A vidades extensionistas serão
desenvolvidas em forma de projeto e serão voltas para a ngir um ou mais dos obje vos do
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), buscando aplicar conceitos e
técnicas construídos nas componentes curriculares cursadas no ano de oferta da ACEX. O tema,
publico alvo e objetivo, do projeto de extensão devem ser aprovados em reunião do DEA para posterior
apresentação do projeto no CONDEP/DEA que deverá ser apresentado no semestre anterior a oferta
da presente ACEX. Assim, após a discussão os presentes aprovaram por unanimidade. (2)
Regulamento para validação da carga horária das a vidades complementares: A professora Ana
Lúcia apresentou o regulamento que define os critérios para a validação da carga horária das
a vidades complementares. O Professor José Roberto chega a reunião as 9h50min porque estava
par cipando da convocação para reunião do CONSEC Ji-Paraná. Após a discussão, o documento
apresentado pela professora Ana Lúcia foi aprovado por unanimidade. (3) Apresentação da lista com
as ementas dos Componentes Curriculares optativas: A Professora Renata apresentou aos presentes
uma tabela contendo os componentes curriculares opta vos disponíveis até o momento, e as
alterações realizadas. Após a discussão, os presentes aprovaram a lista por unanimidade. (4) Critérios
para quebra de pré-requisitos: A professora Ana Lúcia apresentou os critérios para a concessão de
quebra de pré-requisitos. Aberto para discussão, posto em votação, os critérios foram aprovados por
unanimidade. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às onze horas e
cinquenta minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:28, 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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Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
26/03/2020, às 21:35, 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 MARGARITA MARIA DUENAS OROZCO, Vice-Chefe
de Departamento, em 30/03/2020, às 11:58, 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
30/03/2020, às 19:51, 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 Nayara dos Santos Albrigo, Usuário Externo, em
02/04/2020, às 16:45, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, às 16:36, 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
13/04/2020, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393689 e o código CRC 3D108EF8.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393689
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de reuniões do Prédio
Administra vo do Campus de Ji-Paraná sobre a presidência do Professor Robson Alves de Oliveira, às
quatorze horas e quinze minutos, em primeira chamada, reuniram-se para discussão e elaboração do
PPC do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária as Professoras Ana Lúcia Denardin
da Rosa, Renata Gonçalves Aguiar e Beatriz Machado Gomes, o professor José Roberto Ribeiro Júnior;
a técnica Ana Paula Leite Cardiliquio e a discente Sara Line Silveira. Tiveram suas ausências
justificadas os Professores Alberto Dresch Webler, João Gilberto de Souza Ribeiro, Jeferson Alberto de
Lima, Elisabete Lourdes do Nascimento. Informes: A técnica Ana Paula Leite Cardiliquio informa que
irá se re rar da reunião, tendo em vista que ela não tem como colaborar com as ementas dos
componentes curriculares que serão discu dos. O professor José Roberto expõe a necessidade de
elaborarmos uma tabela de equivalência de conteúdos curriculares do atual PPC em vigência com o
novo PPC que está sendo elaborado. Após a discussão, chegou-se a conclusão de que esta tabela só
poderá ser elaborada após o fechamento de toda a estrutura curricular. Pontos de Pauta: (1) Revisão
geral de toda a nova estrutura curricular elaborada, juntamente das ementas: O professor Robson
inicia a passagem das ementas obrigatórias, a par r do primeiro período do curso. A professora
Renata se encarregou de fazer a listagem dos componentes curriculares e ementas aprovados. Foi
decido por manter o nome do componente curricular Metodologia Cien fica e Tecnológica. As
14h35min chega para a reunião a professora Margarita Maria Dueñas Orozco. A professora Ana Lúcia
apresentou uma nova ementa para o componente curricular Expressão Gráfica. A professora Beatriz
apresentou as ementas dos componentes curriculares de Química Geral, Química do Carbono e
Química Analí ca. As 15h13min chega para a reunião o professor Rodrigo Mar ns Moreira. O
professor José Roberto apresenta as ementas dos componentes curriculares Cálculo I, Cálculo II e
Geometria Analítica e Álgebra Linear. A professora Ana Lúcia pede que seja padronizado o formato das
referências. A professora Renata sugere que a padronização seja de acordo com a NBR 6023/2018 que
estabelece a informação e documentação para elaboração de referências. O professor Rodrigo
apresenta as ementas dos componentes curriculares Legislação Ambiental; Avaliação de Impactos
Ambientais; Indicadores de Sustentabilidade, Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento II e
Administração e Economia. O professor informa ainda que a Ementa do Componente curricular
Geoprocessamento I não será alterada. As 15h50min chega para a reunião a professora Nara Luísa
Reis de Andrade. A professora Ana Lúcia apresenta as ementas restantes dos componentes
curriculares que estão sob sua responsabilidade, sendo eles Fenômenos de Transportes, Hidráulica,
Instalações Prediais, Hidráulicas e Sanitárias, Fontes Alterna vas de Energia e Projeto de Reuso das
Águas. A professora Nara apresenta as ementas dos componentes curriculares Introdução à
Engenharia Ambiental, Hidrologia, Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos e Drenagem Urbana. A
professora Nara argumenta a respeito da importância do componente curricular Introdução à
Engenharia Ambiental e Sanitária, e do fato dele estar com apenas 40 horas-aula, e se não é possível
aumentar a carga horária. O Professor Robson informa que não, tendo em vista que todos os
semestres já se encontram fechados, e que o mesmo argumento foi apresentado por outros colegas,
que contudo, também não foram atendidos. A professora Margarita apresenta as ementas dos
componentes curriculares Saúde e Segurança do Trabalho, Gestão Ambiental e Tratamento de
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Resíduos Sólidos e Disposição Final. O professor Robson apresenta a ementa do componente
curricular Informá ca, Algoritmos e Programação. Após discussão foi definido que o componente
curricular irá incluir, além de Algorí mos e Programação, o conteúdo referente a informá ca básica.
Em seguida o professor apresenta as ementas dos componentes curriculares Física I, o qual o
professor se disponibilizou a lecionar, Física II, Eletricidade, Tratamento de Água para Abastecimento,
Sistemas de Abastecimento de Água, Sistema de Esgoto, e das componentes curriculares opta vos
:Barragens de Terra – 40 horas (40 T), Controle e Automação Aplicados a Processos Ambientais - 80
horas (40 T – 40 P) e Programação I – 80 horas (60 T – 20 P). Após a discussão, as ementas dos
componentes curriculares apresentados foram aprovadas por unanimidade. (2) Data imite para o
envio dos componentes curriculares, obje vos e ementas que ainda faltam. O professor Robson
faz a sugestão que os colegas que ainda não enviaram os componentes curriculares, obje vos e
ementas, o façam até as 16h do dia 18 de fevereiro (terça-feira). Após a discussão os presentes
aprovaram por unanimidade a sugestão de data. Neste momento, os membros do NDE foram discu r o
tópico (3) que trata da marcação para reunião do NDE. (3) Marcação para reunião do NDE: O
professor Robson faz a chamada para uma reunião do NDE na semana seguinte. Após discussão a
reunião foi agenda para o dia 20 de fevereiro (quinta-feira), às 18h. Assim, após a discussão os
membros do NDE aprovaram por unanimidade a data. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a
reunião é encerrada às dezessete horas e trinta minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do
NDE, lavrei a presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:29, 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
26/03/2020, às 21:35, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
27/03/2020, às 16:29, 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
30/03/2020, às 10:59, 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
30/03/2020, às 19:51, 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
13/04/2020, às 16:37, 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
13/04/2020, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393690 e o código CRC 48BF0ECA.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia vinte de fevereiro de 2020, sob a presidência do
Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às dezoito horas e com a presença dos
docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana

Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa.
Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular).
Informes: Não houve. Pontos de Pauta: (1) Elaboração do cronograma para o término da
confecção do PPC: Após discussão, os membros do NDE sugerem a seguinte divisão de tarefas. Ana
Lúcia: vai juntar as ementas e colocar a grade em ordem alfabé ca e será responsável pelo processo
de autoavaliação (CPAv – avaliação discente no docente); José Roberto: fica encarregado de solicitar
aos colegas as tarefas e de pedir ao professor João para que ele elabore a representação gráfica de
um perfil de formação; a TAE Ana Paula Leite Cardiliquio ficará responsável pela previsão para ação
de convênios (descobrir quais convênios ainda existem); A professora Renata – terminar as diretrizes;
o professor Robson: olhar as normas das referências das ementas e o professor Rodrigo de atualizar a
formatação do PPC. Tudo isso deverá ser finalizado até o dia 05.03, e enviar para o professor Rodrigo.
O professor Rodrigo ficou encarregado de finalizar a formatação e enviar até o dia 12.03, sendo que
temos até o dia 19.03 para ler o PPC. Foi marcada uma reunião para às 18 h do dia 19/03 na sala de
professores. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o cronograma.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezenove horas e trinta
minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
23/03/2020, às 20:29, 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
26/03/2020, às 21:35, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
27/03/2020, às 16:30, 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
13/04/2020, às 16:37, 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
13/04/2020, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393691 e o código CRC 5E46F510.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0393691
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte via
videoconferência, sob a presidência do Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às
quatorze horas com a par cipação dos docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de
16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José

Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e o Prof.
Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular). Informes: (1) O professor Robson informa da existência do
processo n. 999551421.000017/2019-20, cujo despacho DRA-PROGRAD 0388499 foi assinado
eletronicamente por Veronica Ribeiro da Silva Cordovil, Diretor(a), em 16/03/2020, no qual solicita ao
Chefe de Departamento que “para que possamos dar andamento nos autos, solicito informações sobre
o andamento da reformulação do PPC de Engenharia Ambiental e Sanitária.” Informa ainda consta no
processo o despacho DAEA-JP 0389165 no qual o Prof. José Roberto Ribeiro Júnior solicita ao professor
Robson que na função de Presidente do NDE responda ao despacho anteriormente citado. O professor
Robson informa ainda que respondeu ao despacho no dia 23/03/2020, repassando as informações
pedidas, inclusive com um cronograma de a vidades para entrega do PPC e que se tornou ponto de
pauta desta reunião. (2) O professor Robson informa a professora Ana Lúcia que fará a leitura do seu
material enviado para análise. Pontos de Pauta: (1) Discussão sobre os pontos em aberto para
formatação do texto final do PPC e novo cronograma proposto para finalização do TCC: O
professor Robson apresenta o cronograma de trabalho proposto para finalização do PPC que foi
enviado para PROGRAD no processo n. 999551421.000017/2019-20, despacho DAEA-JP 0393693: até
27.03: prazo final para finalizar os pontos em aberto para formatação do texto final; até 03.04: prazo
final para formatação do texto do PPC e envio para leitura e correção pelos membros do NDE; até
10.04: prazo final para leitura e envio de sugestões e 13.04: reunião virtual do NDE às 09:00 para
finalização e envio do texto do novo PPC para apreciação pela Prograd. O professor Robson coloca em
discussão a lista de a vidades discu da em reuniões anteriores do NDE para checagem de quais
foram efe vamente executadas, bem como quais ainda faltam ser executadas para nova divisão de
funções. Finalizar os pontos em aberto para formatação do texto final: escrever a jus fica va;
descrição dos requisitos para integralização do currículo e regulamentar o limite mínimo e máximo de
carga horária semestral, que ficou sob responsabilidade do professor Robson (executado). Quadro de
opta vas sob responsabilidade da professora Renata (executado). Atualizar as diretrizes do TCC, que
ficou sob responsabilidade da professora Renata. Foi definida a data de 31 de março para finalização
da a vidade. Tabela de conversão de horas para as a vidades complementares e atualizar a
norma va de TCC e PFC, sob responsabilidade da professora Ana Lúcia (executado). A respeito do
TCC, após discussão foi decidido que no caso de ar go, ele deve ser indexado. O professor José
Roberto argumenta que o aluno tem a possibilidade de escolher entre TCC monografia ou ar go.
Assim, isso não impede que o ar go seja indexado. A professora Renata dá o encaminhamento de que
não seja um periódico com qualis C, que foi aceito por todos. Descrição sobre ar culação entre teoria
e a prá ca, entre ensino pesquisa e extensão e ementário que faltam os obje vos, que ficou sob
responsabilidade do professor José Roberto (executado). Descrição da avaliação do curso pelo ENADE,

Ata de Reunião DAEA-JP 0405876         SEI 999016864.000067/2020-16 / pg. 44



após discussão foi definido que os professores José Roberto e Rodrigo farão uma mesclagem dos
textos elaborados pelo professor Rodrigo, referentes a avaliação do curso, com os dados do ENADE
elaborados pelo professor José Roberto. Ementário - revisão as normas da ABNT que ficou sob
responsabilidade do professor Robson (executado). A professora Renata colocou-se a disposição para
elaborar as referências bibliográficas das A vidades Curriculares de Extensão (ACEX). O professor
Robson ficou encarregado de formular as ementas para os componentes curriculares de Libras e Inglês
Instrumental. Processo de autoavaliação (CPAv – avaliação discente no docente). Apesar de não ser de
sua responsabilidade, a tarefa foi executada pela professora Ana Lúcia. Previsão para ação de
convênios (descobrir quais convênios ainda existem). O professor José Roberto informa que existe a
possibilidade de verificar os convênios no site da UNIR e faz a pesquisa. Foram encontrados apenas
três convênios: Agevisa, Prefeitura de Ariquemes e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
proteção da Amazônia. O professor José Roberto fica encarregado de elaborar um texto sobre esse
tópico. Representação gráfica de um perfil de formação. O professor José Roberto fica responsável por
entrar em contato com o professor João, que se colocou à disposição para elaborar a representação
gráfica. A professora Renata sugere que a representação gráfica seja elaborada até o dia 31. Revisar o
regulamento específico de estágios, que ficou sob responsabilidade do professor Rodrigo (executado).
Argumentação sobre a relação de Ingressantes e concluintes no curso de Engenharia Sanitária e
Ambiental. A professora Ana Lúcia executou a tarefa, mas argumentou que ficou em dúvida com
relação aos dados, que parecem um tanto inconsistentes. Assim o professor José Roberto ficará
responsável pela conferência da tabela que relaciona os ingressantes e concluintes. Critérios de
quebra de pré-requisito, que ficou sob responsabilidade da professora Ana Lúcia (executado). Tabela
de equivalência dos conteúdos curriculares do antigo e novo PPC, após discussão foi definido que essa
a vidade será executada posteriormente. Colocar os pré-requisitos no ementário. Ficou definido que a
tabela do ementário de opta vas será enviada para o corpo docente para que façam a inclusão dos
pré-requisitos. Ressalta-se, contudo, que o pedido já foi feito quando da elaboração das ementas por
cada professor responsável pela sua optativa. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram
por unanimidade o que foi proposto. (2) Discussão sobre os ques onários aplicados pela Professora
Renata e pelo professor Rodrigo: os professores apresentam os resultados do trabalho na forma de
gráficos e tabelas. Ficou definido que os gráficos serão anexados na forma de um apêndice no PPC. A
professora Renata ficará responsável de terminar a formatação após a finalização da formatação do
PPC. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o que foi proposto.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezesseis horas e cinquenta
minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
13/04/2020, às 17:40, 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
13/04/2020, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
13/04/2020, às 17:54, 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
13/04/2020, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0405876 e o código CRC E4736135.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0405876
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia quatro de abril de dois mil e vinte via
videoconferência, sob a presidência do Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às
quatorze horas e dez minutos com a par cipação dos docentes relacionados na portaria nº
42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro

tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro
tular) e o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular). Informes: O professor Robson informa que

a urgência da reunião extraordinária foi devida ao fato de que a professora Ana Lúcia e o professor
Robson encontraram várias partes do PPC que não foram discu das em reuniões anteriores do NDE, e
portanto encontravam-se em aberto, e que essas partes são fundamentais para o cumprimento da
resolução 278 CONSEA/UNIR. Informa ainda que ambos os professores ficaram na sexta, sábado e
domingo anteriores incluindo partes como a tabela de equivalência, estrutura administra va e
acadêmica do curso e infraestrutura, mas que ainda há muito por fazer, principalmente na parte da
revisão de escrita e formatação do texto segundo as normas da ABNT. Pontos de Pauta: (1) Divisão
de tarefas para elaboração/formatação do texto final do PPC: Após discussão foi adotada a
sugestão apontada pela professora Renata, na qual cada professor ficará responsável pela leitura
minuciosa e formatação final de partes do texto. Entretanto, cada professor deverá também realizar a
leitura das partes que ficaram sob responsabilidades dos outros professores para correção a
apontamento de sugestões. A professora Renata se colocou à disposição para juntar todos os arquivos
no  em um texto único. Assim, o professor Robson ficou responsável pelas partes 1. Contextualização;
2. Organização didá co-pedagógica e 3. perfil do curso de bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária; a professora Ana Lúcia pela parte 4. Estrutura curricular; o professor José Roberto pela parte
de estrutura administra va e acadêmica do curso; a professora Renata pela parte referente a
Infraestrutura; e o professor Rodrigo pelos apêndices, estágio e resultados dos egressos. Ressalta-se
que toda a formatação deve atender às normas da ABNT. Foi definida a data de 08.04, às 14 horas,
para nova reunião do NDE. Nesta reunião todas as partes já devem estar formatadas conforme as
normas da ABNT, com os devidos apontamentos enviados pelos colegas e corrigidos pelos respec vos
responsáveis. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por unanimidade o que foi
proposto. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às quinze horas e
quarenta minutos e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
13/04/2020, às 17:40, 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
13/04/2020, às 17:45, 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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Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
13/04/2020, às 17:54, 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
13/04/2020, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0405885 e o código CRC 310EE043.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0405885
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia oito de abril de dois mil e vinte via
videoconferência, sob a presidência do Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às
quatorze horas e trinta minutos com a par cipação dos docentes relacionados na portaria nº
42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro

tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro
titular) e o Prof. Rodrigo Martins Moreira (Membro titular). Informes: Não houve. Pontos de Pauta: (1)
Andamento das tarefas de elaboração/formatação do texto final do PPC: O professor Robson
apresenta a parte que ficou sob sua reponsabilidade, dos capítulos de 1 ao 3. A professora Renata
esclarece as dúvidas do professor a respeito da formatação. Foi definido pela re rada das figuras 1.2
e 1.3 do texto que ficou sob responsabilidade do professor Robson. A professora Ana Lúcia esclarece
as suas dúvidas a respeito da tabela de equivalência. A professora Renata cita a questão da
formatação do PPC e da necessidade de padronização na formatação do texto, apontando as correções
na parte referente ao professor Robson. Foram feitas considerações sobre a formatação geral do
texto. Foi definida a data de 10.04.2020, até as 16:00 horas, para envio do documento em formato pdf
para a professora Renata realizar a montagem do arquivo final. Foi definida a data de 13.04, às 15
horas, para nova reunião do NDE. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por
unanimidade o que foi proposto. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada
às dezessete horas e eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
13/04/2020, às 17:04, 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, Chefe de
Departamento, em 13/04/2020, às 17:25, 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
13/04/2020, às 17:54, 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
13/04/2020, às 17:55, 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
13/04/2020, às 17:57, 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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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0405888 e o código CRC 7FB18710.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0405888
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, realizada no dia treze de abril de dois mil e vinte via
videoconferência, sob a presidência do Prof. Robson Alves de Oliveira (Membro tular). Abertura: às
quinze horas com a par cipação dos docentes relacionados na portaria nº 42/2019/CJP/UNIR, de
16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária: Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Prof. José

Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); Profa. Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e o Prof.
Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular). Informes: Não houve. Pontos de Pauta: (1) Revisão final
do PPC para entrega para a Prograd/UNIR: Após abertura do tema para a discussão, os professores
entenderam que a estrutura final do PPC está pronta para envio para a Prograd. O professor Robson
ficou responsável por iniciar um documento no SEI para inclusão da versão final do PPC e enviar um
despacho para a Chefia do DEA. Assim, após a discussão os membros do NDE aprovaram por
unanimidade a entrega do texto final do PPC. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião
é encerrada às dezessete horas e trinta minutos eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, às 18:31, 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
13/04/2020, às 18:31, 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
27/08/2020, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0405959 e o código CRC 5572963E.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0405959
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata de Reunião

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala dos professores do
Prédio da Engenharia Ambiental, Campus de Ji-Paraná, às nove horas, em primeira chamada,
reuniram-se os professores Rodrigo Martins Moreira, Caio Patrício Pagani, Margarita Maria
Duenãs Orozco, Jeferson Alberto de Souza. Informes. Não houve informes. Primeiro item da
pauta. Foram discutidas as ementas das disciplinas, necessidade de pré-requisitos e
possibilidade de inserção de atividades de extensão dentro da disciplina, as alterações
são apresentadas abaixo, em vermelho foram os itens adicionados e itens excluídos
aparecem tachados; quanto a disciplina de Topografia, o Professor Caio sugeriu a
remoção do termo cartografia devido à necessidade de adequação às exigências do Crea.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às onze horas, o Prof. Rodrigo Martins Moreira
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Rodrigo Martins Moreira, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Geologia

Código Nome da Disciplina Carga horária

26 Geologia 80 horas

Ementa

O universo. Sistema Terra. Geoesferas: Litosfera. Estrutura interna do Planeta.
Composição da Terra (minerais e rochas). Elementos de Mineralogia. Ciclo das
rochas. Estruturas Geológicas. Dinâmica externa da terra. Geologia e meio
ambiente. Fundamentos de Geotecnia. Uso e Ocupação de Encostas. Geologia
aplicada a Engenharia Ambiental.

Bibliografia Básica

OLIVEIRA, A.M.S.; BRITO, S.N.A. Geologia de engenharia. Sao Paulo: ABGE,
1998.

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando a
terra. Sao Paulo: Oficina de Textos, 2000 (SUBSTITUIR POR)

TEIXEIRA, WILSON. Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Nacional, 2009-
2012. 623 p. ISBN 978-85-04-01439-6.

Bibliografia complementar
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CARVALHO, E.T. Geologia urbana para todos: uma visão de Belo Horizonte.
Belo Horizonte, 2001.

LEPSCH, I.F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de
Textos. 2010. 216p.

NEVES, A.C. Introdução à mineralogia prática. Canoas: ULBRA, 2002.

NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro, 1989.

NUNES, B.A. (coord.) Manual técnico de geomorfologia. Rio de Janeiro: IBGE,
1995. Manuais Tecnicos em Geociencias, n.5.

PINTO, C.S. Curso básico de mecânica dos solos. São Paulo: Oficina de
Textos, 2002.

SANTOS, A.R. Geologia de Engenharia – Conceitos, Métodos e Práticas. ABGE
e IPT, São Paulo, 2002, 222p.

ADAMY, Amílcar. Geodiversidade do estado de Rondônia. CPRM. Porto Velho,
RO, 2010.

 

 

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento

Código Nome da Disciplina Carga horária

22 Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento

80 horas-aula (40 teóricas
e 40 práticas)

Ementa

Introdução ao Geoprocessamento. Modelagem de Banco de Dados
Geográficos. Radiação Eletromagnética e assinatura espectral de alvos.
Satélites, sensores e critérios de seleção de imagens. Sistemas de aquisição,
coleta e manipulação de dados geográficos e imagens orbitais e suborbitais.
Georreferenciamento. Processamento Digital de Imagens. Modelagem de
eventos terrestres: álgebra de mapas e estatística espacial. Aplicações na
Engenharia Ambiental e Sanitária.

Objetivo

Capacitar o discente a aplicar o geoprocessamento e o sensoriamento remoto a
engenharia ambiental e sanitária através da combinação de seus produtos.

Propostas de Extensão

Integrar alunos a EMATER/SEDAM.
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Mini-curso de geoprocessamento para prefeitura.

Bibliografia básica

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A.M.V. Introdução à ciência da
geoinformação. 2006. Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd

FLORENZANO, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais. São Paulo:
Oficina de textos, 2002.

MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de
aplicação. 1. ed. São José dos Campos-SP, 2001.

XAVIER da SILVA, J. Geoprocessamento para Análise Ambiental. Rio de
Janeiro, 2001. 228 p.

BARBOSA, Claudio Clemente Faria; DE MORAES NOVO, Evlyn Marcia Leão;
MARTINS, Vitor Souza (Ed.). Introdução ao sensoriamento remoto de
sistemas aquáticos: princípios e aplicações. Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, 2019.

MENESES, Paulo Roberto et al. Introdução ao processamento de imagens de
sensoriamento remoto. Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

Bibliografia complementar

ASSAD, E. D.; SANO, E. E. (Org.). Sistemas de informações geográficas –
aplicações na agricultura. 2. ed. Brasília: Embrapa, 1998. 434 p.

CÂMARA, G.; CASANOVA, M.; HEMERLY, A. Anatomia de Sistemas de
Informações Geográficas; Campinas: Instituto de Computação/UNICAMP, 1996.

DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. V. M. (Ed.).
Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília: EMBRAPA, 2004.

MANURETTO, L. VANT e DRONES – A aeronáutica ao alcance de todos. 2ª
ed. São Paulo – SP. 2017. 176 P.

NOVO, E. M. M. Sensoriamento Remoto: Princípios e aplicações. 2. ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 1992. 308 p.

 

Topografia

Código Nome da Disciplina Carga horária

3 Topografia e Cartografia 80 horas-aula (40 teóricas
e 40 práticas)

Ementa

Princípios da cartografia e da topografia. Escalas e representações
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cartográficas.  Projeções. Sistema de Coordenadas Geográficas. Conceitos de
Geodésia. Datum. Sistema de navegação por satélite. Produção de mapas
temáticos. Uso da topografia cartografia na Engenharia Ambiental e Sanitária.
Instrumentos topográficos. Levantamento Topográfico: planimetria e altimetria.
Cálculo de área e de volumes. Desenho topográfico. Cálculo da planilha
analítica, das coordenadas e áreas. Noções de cartografia e
geoposicionamento.

Bibliografia básica

CASACA, J. M.; MATOS, J. L.; DIAS, J. M. B. Topografia Geral. São Paulo:
Grupo Gen - LTC, 2007. ISBN: 978-85-2161-5613. 220 p.

MENEZES, P. M. L.; FERNANDES, M. C. Roteiro de Cartografia. São Paulo –
SP. Oficina de Textos. 2013. ISBN: 978-85-7975-084-7. 288 p.

Bibliografia complementar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13133:
Execução de levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994. 35 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14166:
Rede de referência cadastral municipal - procedimento. Rio de Janeiro, 1998. 23
p.

BORGES, A. C. Topografia Aplicada A Engenharia Civil. Vol. 1 - 3ª Ed. 2013.

FITZ, P. R. Cartografia Básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 144 p.

MCCORMIC, J. C. Topografia. LTC, 2007.

 

BIOLÓGICAS

Biologia ambiental

Código Nome da Disciplina Carga horária

4 Biologia ambiental 40 horas-aula (30 teóricas
e 10 práticas)

Ementa

Introdução a Biologia e o seu papel na Engenharia Ambiental e Sanitária. A
origem da vida e as teorias da evolução no modelo atual. Estrutura, funções e
evolução das células. Sistemática: a ciência da diversidade biológica.
Organização celular, tamanho e formas celulares. Características das células
procarióticas e eucarióticas. Bactérias e arqueas. Vírus, classificação e
replicação. Fungos e sua importância econômica. Microorganismos eucariontes
e parasitas. Protozoários e a importância das algas na qualidade da água.
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Bibliografia Básica

CURTIS, H. Biologia. 2ª ed. Ed. Guanabara Kooogan S. A. RJ. 964p. 1977.

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E.. Biologia vegetal. 7
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. xxii, 830 p.

LEHNINGER, A.L. Princípio de Bioquímica. 3ª ed. Ed. TECMEDD. 2002.

Bibliografia Complementar

FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de
Genética, 1996.

Periódicos e textos disponíveis no portal CAPES.

 

Ciências do ambiente

 

Código Nome da Disciplina Carga horária

11 Ecologia 40 horas-aula  (30 teóricas
e 10 práticas)

Ementa

Introdução a ecologia: princípios e conceitos relativos a ecossistemas.
Biodiversidade e Biomas. Dinâmica de populações, estrutura das comunidades
e sucessão ecológica. Interações ecológicas e ciclos biogeoquímicos. Fluxo de
energia em diferentes ecossistemas (sistemas terrestre e aquático, áreas
urbanas e rurais). Exemplos de aplicação da ecologia na região amazônica.

Bibliografia Básica

ODUM, E. P.; BARRETT, G.W. Fundamentos de ecologia. Cengage Learning,
2007.

TOWSEND, C. R; BEGON,M; HARPER,J.L. Fundamentos em Ecologia, 2a Ed
Artmed, 2006.

RICKLEFS, R. E. , A economia da natureza., volume, Editora Ed. Guanabara
Koogan, 5a. edic ̧ão, (2003).

Bibliografia Complementar

PINTO-COELHO, R.M., Fundamentos em ecologia, volume, Editora Artmed,
edic ̧ão, (2000).

Periódicos e textos disponíveis no portal CAPES.
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Microbiologia Ambiental

Código Nome da Disciplina Carga horária

31 Microbiologia Ambiental 80 horas  (60 teóricas e 20
práticas)

Introdução a Microbiologia. Anatomia funcional das células procarióticas.
Crescimento e Controle do Crescimento microbiano. Isolamento microbiano. 
Metabolismo microbiano. Técnica do DNA recombinante. Interação entre
microrganismos e plantas. Biodegradação e Biorremediação. Microbiologia de
Água e Esgoto. Técnicas de Microscopia. Laboratório de Microbiologia
Ambiental.

Bibliografia básica

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10° Edição. Artmed.
2012. 934p.

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; DUNLAP, P. V.; CLARK, D. P.
Microbiologia de Brock. 12° Edição. Artmed. 2010. 1160p.

MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. Microbiologia Ambiental. 2 Edição. Embrapa.
2008. 647p.

Bibliografia complementar

BLACK, J. G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.

VERMELHO, A. B.; PEREIRA, A. F.; COELHO, R. R. R.; SOUTO-PADRÓN, T.
Práticas de Microbiologia.Gauanabara Koogan. 2006. 239p.

Hofling, J. F., Gonçalves, R. B. Microscopia de Luz em Microbiologia: morfologia
bacteriana e fúngica. Artmed. Porto Alegre, RS. 2008. 244p.

Brazilian Journal of Microbiology. ISSN 1678-4405 versão online.

PELCZAR JR, M. J., CHAN, E. C. S., KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e
aplicações. 2° edição. Pearson, 1995.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
13/04/2020, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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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 quatro dias do mês de agosto do ano de 2020, às 08 h 40 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR com a Coordenadora de Projetos Polí cos-Pedagógicos
(CPPP) da Diretoria de Regulação Acadêmica (DRA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Querla Mota dos Santos (Mat.Siape 1762241), o presidente
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária,
e a convite, os docentes que compõem o NDE. Inicialmente estavam presentes os docentes Robson
Alves de Oliveira (Presidente do NDE), Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular) e José Roberto
Ribeiro Júnior (Membro tular). Informes: Não houve. Pauta: (1) Lista de verificação do PPC de
Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor Robson inicia a reunião se apresentando, informando
a TAE Querla que é o presidente do NDE do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, e apresenta os
membros do NDE que foram convidados a par cipar da reunião. O professor Robson apresenta o
mo vo da reunião, que é o de esclarecer os pontos que deixaram dúvidas na lista de checagem em
processo de projeto pedagógico, que está inserida no processo SEI nº 999016864.000072/2020-11,
documento “Lista de verificação CPPP-DRA 0452373”. O professor Robson cita a parte de
Contextualização da realidade da Unir, que é dito no documento que os dados referentes à realidade
da UNIR estão incompletos: A TAE Querla informa que no novo PDI da UNIR (2019 -2014) constam as
informações gerais necessárias bem organizadas, e que o link para o documento se encontra na lista
de verificação. No que se refere a parte de Contextualização da realidade econômica e social da
região de abrangência do Campus, que também está incompleto, a professora Ana fala em fazer o
levantamento das empresas que precisam de Engenheiro Ambiental, como frigoríficos, prefeituras
etc., o que é confirmado pela TAE Querla. A TAE complementa ainda que é procurar os espaços de
possível atuação desse Engenheiro, em Ji-Paraná e no entorno. Também fala da questão de o
Engenheiro ser empreendedor, quem são os empreendedores no município. Esclarece ainda que uma
das metas do PDI é elevar o índice qualidade dos cursos da UNIR para 4, e que a nota dos cursos em
Ji-Paraná geralmente é boa na avaliação dos cursos, e que o projeto pedagógico é o espaço para
quase garan r esse conceito 4, só pela avaliação externa. A jus fica va do curso pesa muito porque é
nela que o avaliador (e qualquer pessoa que se interesse pelo curso) vai conseguir perceber qual é o
potencial depois de formado, o que poderá fazer e onde, no entorno do município. Esclarece ainda que
os exemplos citados pela professora Ana são bem válidos de serem inseridos. O professor Robson
esclarece que entendeu, que é necessário buscar a empregabilidade, conversando com alunos
egressos, inclusive sobre questão de mercado. A TAE Querla diz que seria ó mo inserir informações
sobre os egressos porque isso demonstra onde estão esses ex-alunos, no que eles estão atuando. O
professor Robson fala dos ques onários que foram aplicados aos egressos, que temos essa
informação, mas que ela precisa ser melhor trabalhada. A TAE Querla informa que ela viu muita
informação no tópico de concepção do curso que pode ser aproveitada para a jus fica va. Na parte
referente a Organização Didá co-pedagógica, os obje vos do curso também estão incompletos, mas o
que foi dito em relação ao tópico anterior também se aplica a esse, pois eles estão vinculados. A TAE
Querla fala que o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, as
caracterís cas locais e regionais e novas prá cas emergentes no campo do conhecimento relacionado
ao curso devem ser estar implementados. E que esses pontos por ela destacados foram re rados do
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Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, Presencial e a Distância, Reconhecimento e
renovação do reconhecimento e que o link para download do mesmo encontra-se na lista de
checagem, o que foi confirmado pelo professor Robson, que diz ainda que já fez o download do
documento. A TAE Querla informa que tudo que puder ser ajustado em relação a ele, em nível maior, é
bom, porque a Resolução 278 foi baseada na versão anterior deste instrumento, e que por isso ainda
precisa de melhorias. Sobre a jus fica va do curso a TAE Querla explica que deve ser enfocado no
porquê do curso, que já é ofertado, tem que con nuar exis ndo, porque essa oferta dele tem que
con nuar sendo feita. A professora Ana fala que temos observado que as universidades par culares
que ofereciam esse curso, todas estão fechando o curso (Unesc em Vilhena, Unesc em Cacoal, Unijipa
em Ji-Paraná, Uniron em Ouro preto) e que basicamente o nosso curso de Engenharia Ambiental deve
ficar como único no Estado. Na parte de Contextualização e Funcionamento do Curso, no tópico
referente aos modos e períodos de ingresso e número de vagas por período de ingresso. A TAE Querla
informa que o problema está no ingresso, que foi colocado apenas ves bular, mas pode ser
transferência interna (ves bulinho), pode ser “ex officio”, pode ser como portador de diploma, e que
pode aproveitar as informações do item 3.5. Essas informações devem ser colocadas pontualmente no
tópico, não precisando ser descritas, pois no item 3.5 elas estão corretamente descritas.  No que se
refere aos tópicos que estão desordenados, o professor Robson pergunta se o que que deve ser feito é
apenas trocar a ordem dos tópicos, para seguir a ordem da Resolução. A TAE Querla confirma que é
exatamente isso, tem que seguir a ordem da resolução, a sequência que está lá, e que é só isso, está
foram da sequência. A professora Ana diz que ficamos um pouco confusos lendo a Resolução, da
maneira que ela cita os tópicos. Nesse momento é registrada a par cipação na reunião do professor
Rodrigo Mar ns Moreira. Na parte de Estrutura Curricular, no tópico referente a estudos referentes à
temá ca das Relações Étnico-Raciais, a TAE Querla diz que para atender essa diretriz do MEC, pode
ser colocado como conteúdo, que alguma disciplina vai ter esse conteúdo, e que ele tem que estar
presente nas ementas dessas. A professora Ana pergunta se pode ser disciplina opta va, ou tem que
ser só das obrigatórias? A TAE Querla informa que o ideal é que seja transversal, não é só uma
disciplina. E que com opta va, estamos saindo da transversalidade, já que o aluno pode nem fazer.
Que deve ser colocado no texto em quais ementas o tema está abordado, e que o tema tem que estar
presente nas ementas dessas disciplinas. Ela disse ainda que acha que talvez tenhamos que rever
alguma ementa, e inserir esse conteúdo. Mas esclarece que ele é como conteúdo, e não precisar ser
disciplina, e que o que ela pede é para citar em quais disciplinas o conteúdo é abordado. Nós tópicos
referentes a Descrição dos requisitos para integralização de currículo, Descrição da avaliação do curso
pelo ENADE e A vidades Complementares o professor Robson diz que entendeu que esses tópicos
estão ordem errada, o que é confirmada pela TAE Querla, que diz ainda que deve ser inserido o ENADE
como componente curricular obrigatório. Porque apesar de não fazer parte de nenhuma matriz, pela lei
ele é um componente curricular obrigatório. Então para o aluno concluir o curso, ele tem que par cipar
do ENADE, e pode ser que ele seja dispensado, mas que nesse caso ele vai acabar cumprindo pela
dispensa. A Representação gráfica de um perfil de formação também deve ser inserida na proposta na
ordem certa, conforme ordem prevista na Resolução nº 278/CONSEA/. Em seguida o professor Robson
expõe a parte de Avaliação do processo de ensino aprendizagem, na qual ele diz que é a parte que
gerou a maior dúvida. A TAE Querla informa que a minuta de resolução de regulamentação da
extensão na UNIR já foi enviada para a Secons/ UNIR, encontrando-se no Conselho Superior para
entrar na CGR, que é a primeira câmara. A professora Ana pergunta como ficou o documento. A TAE
Querla informa que ficou de tratar delas como ACEXs mesmo, que foi a forma citada no nosso PPC, e
que após a aprovação será expedida uma (IN) Instrução Norma va que apresentará como cada projeto
pedagógico tem que ser organizar para isso, inclusive na questão de avaliação das ACEXs. O professor
Robson pergunta se é necessário esperar sair a IN para dar prosseguimento no projeto do PPC? A TAE
Querla informa que o projeto do PPC pode con nuar, e pede que o projeto seja devolvido para ela
após as correções, para nova avaliação. A TAE Querla informa ainda que na UNIR as ACEXs. não foram
pensadas como disciplinas, e que se pensamos como disciplinas, esse não é o caminho. O professor
Robson expõe a preocupação dele com a carga horária dos professores, pois alguns colegas ficariam
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sem disciplinas para lecionar em razão da redução de carga horária. E que os projeto de extensão
contabilizam como horas trabalhas, a fim de preencher a carga horária do professor, apenas para a
pessoa do coordenador. A TAE informa que essa é uma questão que nunca ninguém levantou, e que
irá encaminhar para a Diretora, para que o assunto possa ser tratado na PROCEA. No que se refere ao
processo de avaliação ensino-aprendizagem, a TAE Querla informa que é preciso deixar explícito que
procedimentos de acompanhamento serão u lizados, e se eles atendem à concepção do curso
definida no PPC, permi ndo o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma con nua e
efe va, e resultam em informações sistema zadas e disponibilizadas aos estudantes com
mecanismos que garantam sua natureza forma va, sendo adotas ações concretas para a melhoria da
aprendizagem em função das avaliações realizadas. Como por exemplo, número mínimo de avaliações,
critérios para correção de provas, etc. Na parte da fundamentação legal para a quebra de pré-
requisito, a TAE explica que deve ser u lizado o ar go 129 do Regimento Geral da UNIR que trata da
quebra de pré-requisito como uma exceção. A TAE Querla informa ainda que a norma zação proposta
pelo NDE para quebra de pré-requisito é uma preocupação muito importante com a gestão do curso,
pois o Conselho de Departamento pode ser responsabilizado pela falta de parâmetros para quebra de
pré-requisito, caso algum aluno sinta-se prejudicado. Nesse sen do, o PPC está respaldando o
Conselho de Departamento na tomada de decisão referentes a esse assunto. A Profª Ana solicitou que
a PROGRAD, mais específico a Diretoria de Regulação Acadêmica, no qual a TAE Querla Mota Dos
Santos faz parte, possa pensar em uma “automação” do preenchimento dos dados rela vos ao PPC
dos cursos, principalmente aqueles itens que são comuns a todos os PPC, como por exemplo,
Contextualização da Realidade da UNIR. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às dez horas e quarenta minutos e eu Robson Alves de Oliveira, secretário ad hoc, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
27/08/2020, às 14:27, 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
27/08/2020, às 15:09, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
27/08/2020, às 15:14, 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 QUERLA MOTA DOS SANTOS, Coordenador(a), em
01/09/2020, às 11:11, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
01/09/2020, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0483883 e o código CRC 8F0C17E7.
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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 seis dias do mês de agosto do ano de 2020, às 15 h 37 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria nº
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 titular); o Prof. José Roberto
Ribeiro Júnior (Membro tular) e a Profª. Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular). Ausência
justificada: Prof. Rodrigo Martins Moreira (Membro titular). O professor Robson justifica a ausência da
professora Renata na reunião realizada no dia 24.08 com a Coordenadora de Projetos Polí cos-
Pedagógicos (CPPP) da Diretoria de Regulação Acadêmica (DRA) da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD). Informes: (1) O professor Robson informa os mo vos que levaram a convocação da
reunião extraordinária, sendo o principal deles a elaboração do Regimento do NDE e o retorno do
processo do Projeto Pedagógico. Pontos de Pauta: (1) Analisar a lista de verificação do processo de
Projeto Pedagógico, analisando os que atendem, não atende e atendem parcialmente ao PPC: O
professor Robson inicia com a leitura da lista de Verificação CPPP-DRA 0452373, incluída no processo
de reformulação do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (Processo Sei nº
999016864.000072/2020-11). Após as discussões foi definido que o Prof. José Roberto ficará
responsável pela correção do item “Contextualização da realidade da Unir”; que o Prof. Rodrigo ficará
responsável pela correção do item “Contextualização da realidade econômica e social da região de
abrangência do Campus”; que a Profª. Ana Lúcia ficará responsável pela correção do item “Obje vos
do curso/Jus fica va”; que a Profª. Renata ficará responsável pela correção de todos os apêndices e
adequação da sequência do texto do Projeto Pedagógico a Resolução 278/2012/CONSEA; e que o
professor Robson ficará responsável pela correção do tópico “Elementos processuais”; do item
“Legislação” e “Estrutura Curricular”, e posterior verificação final de todos itens segundo a lista de
verificação. Foi definida a data de 14.09.2020 para a entrega das a vidades. Ainda durante a
discussão, foi definido que o item “Avaliação do processo de ensino aprendizagem” será discu do na
reunião extraordinária do NDE marcada para o dia 10.09.20 às 14 horas. Assim, o ponto de pauta foi
finalizado. (2) Elaboração do regimento do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia
Ambiental e sanitária: O professor Robson apresenta a minuta de regimento do Núcleo Docente
Estruturante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária elaborada pela professora Ana, que foi
disponibilizada para leitura e considerações por parte dos membros do NDE. Após discussões foi
definido que a votação para aprovação do regimento será na próxima reunião do NDE, e o ponto de
pauta foi finalizado. (3) Instrumentalização do procedimento de análise e avaliação dos Planos de
Ensino dos Componentes curriculares do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor
Robson apresenta o modelo de Análise do plano de ensino – Relato elaborada pela professora Ana,
que foi disponibilizada para leitura e considerações por parte dos membros do NDE. Após discussões
foi definido que a votação para aprovação do documento será na próxima reunião do NDE, e o ponto
de pauta foi finalizado. (4) Instrumentalização do procedimento de análise e avaliação dos Planos
de Ensino dos Componentes curriculares do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: O
professor Robson apresenta o modelo de Mecanismos do processo avalia vo interno do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária elaborado pela professora Ana, que foi disponibilizado para leitura e
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considerações por parte dos membros do NDE. Após discussões foi definido que a votação para
aprovação do documento será na próxima reunião do NDE, e o ponto de pauta foi finalizado. (5)
Manifestação do NDE sobre a remoção da Profª Patrícia, principalmente no que tange a temá ca
oferta de disciplinas/professores (Processo SEI n. 999016864.000114/2020-13): Após a leitura do
ponto de pauta a Profª. Ana Lúcia expõe o mo vo do envio do processo para manifestação do NDE.
Informa ainda que não iria fazê-lo, mas que após a reunião com a coordenadora de Projetos Polí cos-
Pedagógicos (CPPP), na Diretoria de Regulação Acadêmica (DRA) da PROGRAD, viu a necessidade de
envio do processo. Após discussão o NDE manifesta-se que são duas as disciplinas do PPC atual (em
vigência) que a professora Patrícia poderia trabalhar, visto que as outras disciplinas já têm
professores ministrando, a saber: Análise, Conservação e Manejo de Recursos Naturais e
Humanidades, e que no PPC novo, só opta vas, não exis ndo obrigatórias. Entretanto a Profª. Ana
ressalta que devido ao fato de A vidade Curricular de Extensão (ACEX), não ser mais considerada
como disciplina, deverão ser oferecidas muitas opta vas no semestre, assim corre-se o risco de um
professor do departamento não ter alunos matriculados em sua disciplina, preocupação essa
compar lhada pelo professor Robson. Após a manifestação, o ponto de pauta foi finalizado.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezessete horas e cinco
minutos eu Robson Alves de Oliveira, presidente do NDE, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
27/08/2020, às 17:33, 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
27/08/2020, às 17:41, 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
27/08/2020, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
27/08/2020, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0484204 e o código CRC B311F7C4.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14 h 05 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria nº
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 titular); o Prof. José Roberto
Ribeiro Júnior (Membro tular), o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular) e Profª. Elisabete
Lourdes do Nascimento (Membro suplente). Ausência jus ficada: Profª. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro tular) conforme consta no processo SEI n. 999016864.000135/2020-39. Informes: (1) O
professor Robson informa que no dia 27.08 recebeu um pedido do professor Alberto para que fosse
informado o nome de um membro do NDE para par cipar do trial fechado de 5 dias exclusivo para os
gestores acadêmicos da Biblioteca Digital “Minha Biblioteca”, e que o professor Robson, na função de
presidente do NDE, colocou o seu nome a disposição em auxiliar os trabalho. (2) Que após a avaliação
no período de 29.08.2020 a 02.09.2020, o professor Robson entende que o conteúdo da “Minha
Biblioteca” é bastante diversificado, de fácil u lização e atende bem as necessidades do curdo de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. (3) O professor Robson informa que após a reunião
realizada no dia realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte com a TAE Me. Querla
Mota dos Santos, Coordenadora de Projetos Polí cos-Pedagógicos – CPPP, da Diretoria de Regulação
Acadêmica – DRA da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, na qual durante a discussão da
curricularização da extensão foi levantada a questão de que talvez seja necessário rever como se dará
a questão dessa coordenação  dentro dos projetos e programas, já que isso impacta a carga horária
docente mínima semanal, que a TAE encaminhou a nossa demanda para a Diretoria de Regulação
Acadêmica da PROGRAD. (4) O professor Robson informa sobre o prazo definido para a entrega das
a vidades (14.09.2020), e ques ona os membros do NDE sobre o andamento dos trabalhos. (5) A
Profª. Elisabete Lourdes do Nascimento informa que “A Professora Elisabete informa que teve sua
solicitação de suspensão para cursar pós-doutorado autorizada através da PORTARIA Nº
270/2020/GR/UNIR, DE 02 DE JUNHO DE 2020. A Professora Elisabete complementa que em razão da
Pandemia da COVID-19 ainda não sabe informar quando será permi do a retomada de suas a vidades
de pesquisa no Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada, da EESC/USP. Desta forma, solicita a
ministração de disciplinas as quais estão sob sua responsabilidade, de forma que quando houver o
retorno de seu afastamento, não haja prejuízo ao oferecimento de disciplinas aos alunos.” Pontos de
Pauta: (1) Correção do Ponto de pauta (4) da Reunião realizada no dia vinte e seis dias do mês de
agosto do ano de 2020 no qual lê-se “(4) Instrumentalização do procedimento de análise e
avaliação dos Planos de Ensino dos Componentes curriculares do curso de Engenharia Ambiental
e Sanitária:” para “(4) Instrumentalização do modelo de Mecanismos do processo avalia vo
interno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária:”: O professor Robson inicia com a
jus fica va do ponto de pauta e abre para discussão. Após a discussão procedeu-se a votação e o
ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. (2) Lista de
verificação do PPC. Tópico: “Avaliação do processo de ensino aprendizagem.”: O professor Robson
inicia registrando em ata a fala da professora Renata, enviada por e-mail, no qual lê-se “Quanto ao
ponto de pauta n. 2 Avaliação do processo de ensino aprendizagem entendo que devemos deixar mais
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fechado para dar mais segurança para os nossos discentes. Minha opinião é que devemos diversificar
as formas de avaliação, pelo menos duas formas diferentes (não devemos definir quais serão, mas
que não seja apenas prova ou apenas seminário ou apenas ar go...). Também devemos restringir o
número de avaliações que contarão para a reposi va, por exemplo: no mínimo duas de peso 30 cada
(os demais 40, no meu caso, dou trabalhos em sala e eles não fazem reposi va dessa parte) e máximo
quatro de peso 25 cada. Vou tentar falar com um dos conselheiros para facilitar para vocês amanhã.”
Após a leitura o professor abre para discussão. O Prof. José Roberto explica o que foi registrado pela
professora Renata. A Profª. Ana Lúcia apresenta o seguinte texto para a avaliação do processo de
ensino e aprendizagem: “As avaliações nas componentes curriculares do curso buscam valorizar a
aprendizagem devendo ser processual, cumula va e con nua, conforme dispõe a Resolução n.
251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta o sistema de avaliação discente na
UNIR. A avaliação do processo de aprendizagem é realizada por disciplina, abrangendo aspectos de
assiduidade e avaliação do conhecimento, considerando as habilidades e competências esperadas. A
avaliação deve ser construída de forma processual e qualita va, visando uma avaliação mediadora,
con nua e sucessiva, ajudando o aluno a superar as dificuldades no decorrer do processo de
aprendizagem, oportunizando diversos momentos para ele expressar suas ideias através de
discussões propostas, relacionando o conteúdo trabalhado em sala de aula e a realidade profissional.
A composição das notas ficará a critério do professor, entretanto o Projeto Pedagógico do curso traz
como orientação aos docentes para incluir nos processos de avaliação, seminários e outras formas de
apresentação de trabalhos prá cos, para o desenvolvimento de habilidades de expressão, raciocínio,
pesquisa, dentre outros. O processo avalia vo dos estudantes realizar-se-á sob a forma de exercícios,
provas disserta vas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e a vidades
prá cas, produção de ar gos cien ficos, entre outros, que demonstrem o aprendizado e es mulem a
produção intelectual dos estudantes, de forma individual ou em equipe. Alguns componentes
curriculares por estratégia pedagógica terão processos avalia vos diferenciados, sendo eles:
A vidade Curricular de Extensão (ACEX) I a VI, Projeto Final de Curso (PFC), Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), Estágio Curricular Supervisionado. Para a avaliação das A vidades Curriculares de
Extensão (ACEX) I a VI, serão definidas as estratégias conforme aprovação do projeto no Conselho de
Departamento e seguindo a Resolução nº 111, de 29 de agosto de 2019 e a Instrução norma va nº 1,
de 27 DE janeiro de 2020. A avaliação do Projeto Final de Curso está descrita no Regulamento de
Projeto Final de Curso (Apêndice C), assim como a avaliação do TCC está descrita no Regulamento de
Trabalho de Conclusão de Curso (Apêndice D) e a avaliação do Estágio Curricular Supervisionado está
descrita no Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado (Apêndice F).” Após a discussão
procedeu-se a votação do texto sugerido pela professora Ana Lúcia, que foi aprovado por
unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. (3) Aprovação do Regimento do Núcleo
Docente Estruturante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor Robson
apresenta a minuta do Regimento do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Ambiental
e sanitária, documento SEI n. (0494281) “Minuta Regimento NDE Engenharia Ambiental Sanitária”, e
abre para discussão. Após a discussão procedeu-se a votação e o ponto de pauta foi aprovado por
unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. (4) Aprovação da Instrumentalização do
procedimento de análise e avaliação dos Planos de Ensino dos Componentes curriculares do
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor Robson apresenta o modelo de
Instrumentalização do procedimento de análise e avaliação dos Planos de Ensino dos Componentes
curriculares do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, documento SEI n. (0494282) “Roteiro
Análise do Plano de Ensino – Relato” e abre para discussão. Durante a discussão, os membros do NDE
entenderam ser necessária a criação de um modelo de Plano de Ensino, para que os professores
saibam exatamente o que deve constar nos referidos Planos. Assim, foi elaborado o documento SEI n.
(0494288) “Plano de Ensino”. Após a discussão procedeu-se a votação e o ponto de pauta foi
aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. (5) Aprovação dos Mecanismos do
processo avalia vo interno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor Robson
apresenta o modelo dos Mecanismos do processo avalia vo interno do curso de Engenharia Ambiental
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e Sanitária e abre para discussão, documento SEI n. (0494293) “Ques onário Mecanismos de
avaliação EAS”. Após a discussão procedeu-se a votação e o ponto de pauta foi aprovado por
unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. Devido ao delongamento, o coordenador do NDE,
Prof. Robson Alves de Oliveira, interrompeu a reunião às 17h50min, marcando seu reinício para às 14h
do dia seguinte, 11.09. Reinício da reunião: Aos onze dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14
h 01 min, reuniram-se pelo serviço de comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes
nomeados pela Portaria n. 48/2020/CJP/UNIR, de 11/09/2020, 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); o Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular), o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro
tular) e a Profª. Elisabete Lourdes do Nascimento (Membro suplente). Ausência jus ficada: Profª.

Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) conforme consta no processo SEI n.
999016864.000135/2020-39. Informes: (1) O professor Robson informa que a Portaria de nomeação
da Profª. Elisabete Lourdes do Nascimento como membro suplente do NDE foi expedida na data de
hoje, convalidando os atos pra cados por esta composição do NDE a par r de 27.08.2020. (2) A Profª.
Elisabete informa ter a possibilidade para ofertar a disciplina de Saúde Ambiental, por considerar que
é uma disciplina em que sendo oferecida de forma remota não acarretará prejuízos na aprendizagem
dos alunos, conforme estabelecido na Resolução n. 254 de 09 de setembro de 2020 do CONSEA. (6)
Processo nº 999016864.000136/2020-83, Despacho DAEA-JP 0492059 assinado pelo Chefe de
Departamento Prof. Dr. Alberto Dresch Webler no qual lê-se “Ao cumprimentá-lo, venho através
desse encaminhar o processo ao NDE n. 999016864.000136/2020-83 para fazer a consulta em
conformidade a Resolução nº 253, de 08 de setembro de 2020. Em especial ao ART 1° e ART 5° a
respeito de quais disciplinas o NDE entende que poderá se con nuada sem prejuízo do ano de
2020.”:  O professor Robson inicia informando que a Resolução CONSEA n. 253, de 08 de setembro de
2020 foi subs tuída pela Resolução CONSEA n. 254 de 09 de setembro, e abre para discussão. Para o
atendimento da prioridade I da Resolução CONSEA n 254, o NDE sugere o oferecimento das disciplinas
elencadas no horário 2020/1 para a turma 2016 (9° período), sendo elas: Gestão de Negócios
Ambientais, PFC, Resíduos Industriais, Avaliação de Impactos Ambientais, Direito e Legislação
Ambiental e TCC. Para o atendimento das prioridades II e III da Resolução CONSEA n. 254, o NDE
entende que os professores do DAEA devem ser consultados, como consta no Art. 1º, no parágrafo 1º
da Resolução: “Os estudantes e os docentes terão a liberdade de realizar ou não as disciplinas do
período excepcional.” Quanto às disciplinas que necessitam de a vidades prá cas em laboratório,
campo e outras ins tuições, à exemplo da disciplina de estágio supervisionado, o NDE entende que
estas não devem ser oferecidas para que não haja prejuízo ao aprendizado do aluno. Após a discussão
procedeu-se a votação e o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi
finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião é encerrada às dezesseis horas e
trinta minutos, e eu Robson Alves de Oliveira, coordenador do NDE, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
12/09/2020, 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
13/09/2020, às 17:04, 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
13/09/2020, às 17:46, 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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Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em
14/09/2020, às 08:09, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
14/09/2020, às 23:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0494309 e o código CRC AE77CAFE.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0494309
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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 seis dias do mês de novembro do ano de 2020, às 16 h 08 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria nº
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 titular); o Prof. José Roberto
Ribeiro Júnior (Membro tular), o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular) e Profª. Elisabete
Lourdes do Nascimento (Membro suplente). Ausência jus ficada: Profª. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro tular). Informes: (1) O professor Robson informa que no dia 25.11.20 o processo SEI
número 999016864.000072/2020-11, que trata do Projeto Pedagógico (PPC) do Curso de Graduação
em Engenharia Ambiental e Sanitária, foi despachado para o DAEA (despacho CPPP-DRA 0542539), e
que na data de hoje (26.11.20), o Chefe de Departamento professor Alberto Dresch Webler despachou
o processo para o Coordenador do NDE dar prosseguimento no processo. (2) O professor Robson
informa que efetuou algumas alterações no documento do PPC após o envio para segunda análise
pela PROGRAD/UNIR, a saber: (i) atualização dos dados referentes a Fundação Universidade Federal
de Rondônia, como nome da nova reitora, que foi nomeada por meio do Decreto Presidencial de 18 de
novembro de 2020, publicado na edição n. 221 do Diário Oficial da União; (ii) inclusão, no item 2.4
Legislação, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, que ins tui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); (iii) inclusão, no item 6.3 Equipamentos e
laboratórios, dos dados referentes ao Laboratório de Gestão e Educação Ambiental (LABGEA); (iv)
correção de dois itens que estavam com a designação errada. Informa ainda que após essas correções
fez o upload no processo SEI 999016864.000072/2020-11 de uma nova versão do PPC, que é o
Documento SEI (0543252). (3) O professor Robson informa que devido a necessidade de atender ao
despacho CPPP-DRA 0542539, no que se refere a Ata de Aprovação do NDE comprovando que a
segunda proposta foi aprovada em sede de NDE, além disso, devido as alterações efetuadas no PPC
informadas no item (2) torna-se necessário que o PPC seja novamente aprovado pelo NDE, e que, por
esse mo vo irá pedir a inclusão do ponto de pauta: Aprovação do Documento SEI (0543252) “Projeto
Pedagógico (PPC) do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária” em sede de NDE.
Inclusões de ponto. A pedido do professor Robson: Aprovação do Documento SEI (0543252) “Projeto
Pedagógico (PPC) do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária” em sede de NDE.
Pontos de Pauta: (1) Discussão a respeito do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de
Desempenho dos estudantes 2019: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e
abre para discussão. O professor José Roberto informa que analisou os dados com os resultados do
conceito do ENADE para os anos de 2017 e 2019. No ano de 2017 o curso nha conceito 4, já no ano
de 2019 o curso da UNIR obteve conceito 3, sendo este o 3º melhor conceito da região Norte. E que
apesar da queda, comparando com as outras universidades da região, o curso da UNIR ainda tem um
dos melhores conceitos. A professora Ana Lúcia fala da necessidade de efe vamente, durante todo o
curso, mostrar a necessidade e importância do ENADE para os acadêmicos, principalmente no que
tange a parte referente aos conhecimentos gerais, pois esta tem uma importância considerável (25%)
da nota total da prova. Na sequência, a professora Ana Lúcia e o professor Robson apresentam as
seguintes considerações que eles entendem que podem incen var/melhorar o desempenho dos
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alunos: que o professor(a) da disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental e Sanitária apresente e
discuta com os novos acadêmicos a estrutura PPC do curso, deixando claro que o ENADE é um
componente curricular obrigatório para integralização curricular; dar maior publicidade ao ENADE por
meio da página do curso/mídias sociais/envio de e-mail aos discentes aptos a fazerem a prova;
realizar uma reunião da coordenação do curso e do NDE com os discentes aptos a realização do
ENADE para um bate papo; sugestão para que os professores u lizem em suas disciplinas questões do
ENADE; propor um simulado do ENADE, que seria aplicado para todos os alunos, incen vando-os por
meio por meio de premiação (livro) para o melhor colocado; montar comissões anuais para
elaboração/organização deste simulado, recebendo questões das diversas áreas do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. O professor Rodrigo sugere que os discentes com
melhor colocação possam receber uma pontuação extra, a ser aplicada na disciplina de sua escolha.
Ou como sugerido pelo professor José Roberto, que essa pontuação seja divida entres as várias
disciplinas. As sugestões feitas foram aprovadas pelos membros do NDE.  (2) Discussão sobre a nota
técnica nº 5/2020/CGCQES/DAES que apresenta a metodologia u lizada no cálculo do Conceito
ENADE referente ao ano de 2019: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e
abre para discussão. Uma dúvida que foi discu da foi em relação ao número de alunos que realizaram
a prova, e sua importância para composição da nota total do ENAE. O professor José Roberto
esclareceu que ela interfere apenas na média final, e que o con ngente de alunos não influencia
diretamente na nota. Entretanto a professora Elisabete levanta a questão que o número de concluintes
vem caindo consideravelmente. O professor José Roberto informa o percentual de conclusão do curso
necessário para inscrição no ENADE, antes o aluno nha que ter concluído 75% do curso, agora esse
percentual é de 80%, informa ainda que teve caso de alunos que não foram inscritos para realizam da
prova, por constarem como matriculados na matriz curricular anterior. (3) Análise dos planos de
ensino das disciplinas ofertadas como A vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto
Emergencial (ERE): O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para
discussão. Durante a discussão foi reforçada a necessidade de os colegas u lizarem o modelo Texto
padrão para a elaboração do plano de ensino. Foram apresentados os seguintes relatos: Parecer 62
(0542141). Relator: ROBSON ALVES DE OLIVEIRA. Parecer Favorável; Parecer 63 (0542152) Relator:
ROBSON ALVES DE OLIVEIRA. Parecer Favorável; Parecer 65 (0542395) Relatora: ANA LUCIA
DENARDIN DA ROSA. Parecer Favorável; Parecer 67 (0542604) Relator: RODRIGO MARTINS MOREIRA.
Parecer Favorável; Parecer 69 (0542629) Relator: RODRIGO MARTINS MOREIRA. Parecer Favorável;
Parecer 70 (0542749) Relator: JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR. Parecer Favorável; Parecer 71
(0542896) Relator: ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA. Parecer Favorável; Parecer 73 (0543629) Relator:
ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO. Parecer Favorável. Após a discussão procedeu-se a votação e
os relatos dos pareceres foram aprovados por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. (4)
Aprovação do Documento SEI (0543252) “Projeto Pedagógico (PPC) do Curso de Graduação em
Engenharia Ambiental e Sanitária” em sede de NDE: O professor Robson inicia fazendo a leitura do
ponto de pauta e abre para discussão. Após a discussão procedeu-se a votação e o Projeto Pedagógico
(PPC) do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária foi aprovado por unanimidade.
Assim, o ponto de pauta foi finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às dezessete horas e quarenta minutos eu Robson Alves de Oliveira, coordenador do NDE,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
03/12/2020, às 16:08, 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 ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em
03/12/2020, às 16:36, 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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Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
03/12/2020, às 16:38, 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
04/12/2020, às 15:10, 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
08/12/2020, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 16 h 08 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria nº
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 titular); o Prof. José Roberto
Ribeiro Júnior (Membro tular), o Prof. Rodrigo Mar ns Moreira (Membro tular). Ausência
justificada: Profª. Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular) e Elisabete Lourdes do Nascimento
(suplente). Informes: Não houve.Inclusões de ponto. Não houve. Pontos de Pauta: (1) Discussão do
processo 99916751a.000003/2020-20, que trata da regulamentação da carga horária total de
duração dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia: O professor
Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. O Professor José alerta para
a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 do CNE/CES em seu Art. 4º que diz: “As a vidades de
extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil
dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos”, assim o Prof.
José sugere o encaminhamento da nova redação do Art. 7º do documento 0454307 ficando: O
estabelecimento da carga horária do Curso deverá seguir ao fixado pelo Ministério da Educação.
§1º Os currículos dos cursos de Engenharias regulamentados em lei não podem exceder a carga
horária legal mínima em mais de 20%. §2º Os demais currículos dos cursos regulamentados em lei
não podem exceder a carga horária legal mínima em mais de 10%. Após a discussão procedeu-se a
votação do encaminhamento do Professor José, que foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de
pauta foi finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às 16 h e 42
min horas e quarenta minutos eu Ana Lúcia Denardin da Rosa, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
08/12/2020, às 17:47, 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
08/12/2020, às 17:48, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
08/12/2020, às 17:48, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
08/12/2020, às 21:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Ata de Reunião DAEA-JP 0552352         SEI 999016864.000067/2020-16 / pg. 71

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


http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0552352 e o código CRC 4E7F3B26.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0552352

Ata de Reunião DAEA-JP 0552352         SEI 999016864.000067/2020-16 / pg. 72

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata de Reunião DAEA-JP 0393664
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393668
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393673
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393674
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393676
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393679
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393681
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393682
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393683
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393685
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393686
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393687
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393688
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393689
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393690
	Ata de Reunião DAEA-JP 0393691
	Ata de Reunião DAEA-JP 0405876
	Ata de Reunião DAEA-JP 0405885
	Ata de Reunião DAEA-JP 0405888
	Ata de Reunião DAEA-JP 0405959
	Ata de Reunião DAEA-JP 0405983
	Ata de Reunião DAEA-JP 0483883
	Ata de Reunião DAEA-JP 0484204
	Ata de Reunião DAEA-JP 0494309
	Ata de Reunião DAEA-JP 0549098
	Ata de Reunião DAEA-JP 0552352

