
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de fevereiro de ano de 2021, às 18 h 06 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, que compõem 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 a Elisabete Lourdes
do Nascimento (suplente). Ausência jus ficada: Profª. Renata Gonçalves Aguiar (Membro
titular). Informes: Não houve. Inclusões de ponto. Não houve. Pontos de Pauta: (1) Discussão do
processo 23118.000856/2020-15, que trata dos planos de Ensino das disciplinas do curso
Engenharia Ambiental da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Cada professor que
avaliou os planos de ensino fez uma breve explanação sobre cada plano, assim após as discussões
os membros do NDE aprovaram por unanimidade os pareceres favoráveis das disciplinas:
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I parecer nº SEI nº 0601193 que foi relatado pela
Professora Ana Lúcia, Metodologia Cien fica parecer nº SEI nº 0600095 que foi relatado pela
Professora Ana Lúcia, Sistema de Água I parecer nº SEI nº 0600103 que foi relatado pela Professora
Ana Lúcia, Sistema de Esgoto parecer nº SEI nº 0600103 relatado pela Professora Ana Lúcia, Cálculo
II parecer nº SEI nº II 066648 relatado pela Professora Elisabete, PFC parecer nº SEI nº 0600667
relatado pela Professora Elisabete, TCC parecer nº SEI nº 0600693 relatado pela Professora
Elisabete, FT parecer nº SEI nº 06600752 relatado pela Professora Elisabete, Gestão Ambiental I
parecer nº SEI nº 0600593 relatado pelo Professor Robson,  Toxicologia Ambiental parecer nº SEI nº
0600605 relatado pelo Professor Robson, Estágio Supervisionado parecer nº SEI nº 0601120
relatado pelo Professor Robson, Cálculo I parecer nº SEI nº 0601215 relatado pelo Professor
Robson, AIA  parecer nº SEI nº 0601226 relatado pelo Prof. José, Desenho e Geomá ca  parecer nº SEI
nº 060121 relatado pelo Prof. José, Análise e Conservação parecer nº SEI nº 0601143  relatado pelo
Prof. José, Hidrologia e Drenagem parecer nº SEI nº 0600202 relatado pelo Professor Rodrigo,
Química Ambiental parecer nº SEI nº 0601244 relatado pelo Professor Rodrigo e da disciplina
Introdução a Engenharia Ambiental parecer nº SEI nº 0601245 também relatado pelo Prof. Rodrigo. O
plano da disciplina Física II parecer nº SEI nº 0600994 relatado pelo Prof. José foi devolvido ao
docente da disciplina para ajustes. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às 19 h e 15 min  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
12/02/2021, às 20:18, 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
12/02/2021, às 20:18, 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
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12/02/2021, às 20:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em
12/02/2021, às 20:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
12/02/2021, às 20:21, 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
0601251 e o código CRC 6C4BF422.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0601251
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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 março de ano de 2021, às 19 horas, 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, que compõem 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 titular), o Prof. Rodrigo Martins Moreira (Membro titular) e a Renata Gonçalves
Aguiar (Membro tular). Ausência jus ficada: Não houve. Informes: Não houve. Inclusões de ponto.
Não houve. Pontos de Pauta: (1) Discussão do processo 23118.000856/2020-15, que trata dos planos
de Ensino das disciplinas do curso Engenharia Ambiental da Fundação Universidade Federal de
Rondônia. Cada professor que avaliou os planos de ensino fez uma breve explanação sobre cada
plano, assim após as discussões os membros do NDE aprovaram por unanimidade os pareceres
favoráveis das disciplinas: Climatologia I parecer SEI nº 0629950 que foi relatado pela Professora Ana
Lúcia; Resíduos Industriais I parecer SEI nº 0632009 que foi relatado pela Professora Renata
Gonçalves Aguiar; Estágio Cidadania II I parecer SEI nº 0629950 que foi relatado pela Professor José
Roberto Ribeiro Júnior; Resistência dos Materiais I parecer SEI nº 0632482 que foi relatado pela
Professor Robson Alves de Oliveira; Gestão de Negócios Ambientais I parecer SEI nº 0632486 que foi
relatado pela Professor Robson Alves de Oliveira; Estágio Cidadania I I parecer SEI nº 0632736 que foi
relatado pela Professor Rodrigo Mar ns Moreira; Legislação e Direito Ambiental I parecer SEI nº
0633040 que foi relatado pela Professora Ana Lúcia. (2) A professora Ana Lúcia trouxe a ideia de
aplicação de um ques onário para iden ficar a realidade de aprendizado dos discentes do curso de
Engenharia Sanitária e Ambiental, o professor Jose e Robson sugeriram o encaminhamento desse
ques onário para ins tucionalização da aplicação pelo Departamento de Engenharia Sanitária.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às 20 h e 07 minutos, eu Rodrigo
Moreira, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
25/03/2021, às 17:59, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
25/03/2021, às 18:17, 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
25/03/2021, às 19:53, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
26/03/2021, às 17:38, 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
26/03/2021, às 19:19, 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
0633842 e o código CRC 7C75FC73.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0633842
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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 nove dias do mês de abril do ano de 2021, às 8h03min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n.
42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação 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 a Profª. Renata
Gonçalves Aguiar (Membro titular). Informes: (1) O professor Robson informa sobre o convite recebido
da professora Dra. Sylviane Beck Ribeiro, do Departamento de Engenharia Florestal do Campus Rolim
de Moura – RO, que convida o “NDE da Engenharia Ambiental ” para par cipação numa conversa com
o prof. Vanderli de Oliveira, presidente da ABENGE, que abordará as mudanças nas DCNs das
Engenharias e será realizada no dia 18.05.21 às 18 horas. (2) O professor Robson agradece aos
membros do NDE pelo trabalho dedicado na elaboração no PPC, e empenho de todos para a sua
aprovação. Inclusões de ponto: Não houve. Ponto de Pauta: (1) Discussão do processo
23118.004560/2021-54, que trata das sugestões de alteração do PPC do Curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária da Fundação Universidade Federal de Rondônia: O professor Robson
inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. Durante as discussões foi dado o
encaminhamento que os memorandos devem ser respondidos em conjunto pelos membros do NDE, e
que as respostas sejam aprovados na próxima reunião. Definiu-se ainda a data da próxima reunião
como sendo 06.05.21 (quinta-feira), as 16h10m. Após a discussão procedeu-se a votação do
encaminhamento, que foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às 16h34min 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
26/05/2021, às 16:17, 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
26/05/2021, às 16:20, 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
26/05/2021, às 16:20, 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
27/05/2021, às 09:07, 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
0661329 e o código CRC 447AC52A.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0661329
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos seis dias do mês de maio do ano de 2021, às 16h25min, reuniram-se pelo serviço de comunicação
por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n. 42/2019/CJP/UNIR, de
16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação 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. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro tular). Informes: (1) O professor Robson informa sobre a confirmação do convite recebido
da professora Dra. Sylviane Beck Ribeiro, do Departamento de Engenharia Florestal do Campus Rolim
de Moura – RO, que convida o “NDE da Engenharia Ambiental” para par cipação numa conversa com
o prof. Vanderli de Oliveira, presidente da ABENGE, que abordará as mudanças nas DCNs das
Engenharias e será realizada no dia 18.05.21 às 18 horas. Ponto de Pauta: (1) Discussão do processo
23118.004560/2021-54, que trata das sugestões de alteração do PPC do Curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária da Fundação Universidade Federal de Rondônia: O professor Robson
inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão sobre os memorandos respondidos
em conjunto pelos membros do NDE, no texto seguinte. Assunto: Documento SEI n. 0654453 -
Solicitação ao NDE para atribuição das disciplinas de Prá cas Laboratoriais em Engenharia
Ambiental e Sanitária e Legislação Ambiental. Interessada: Profa. Elisabete Lourdes do Nascimento.
Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação para
atribuições das disciplinas Prá cas Laboratoriais em Engenharia Ambiental e Sanitária e Legislação
Ambiental à docente Elisabete Lourdes do Nascimento. II – Análise: A docente possui déficit de horas-
aula atribuídas a si no novo PPC, com apenas 120 horas, configurando um déficit de 200hs de CH de
disciplinas, obrigatórias para cumprir a Resolução n°95 (18.07.2019) que são 320hs/ano, no mínimo,
para um professor T40 DE com carga horária semanal de 8hs/relógio. A professora ar culou a
atribuição da disciplina de Prá cas Laboratoriais em Engenharia Ambiental e Sanitária com a
professora Beatriz, que concordou. Quanto ao professor Alberto, o professor possui carga horária de
360 horas. Ainda, solicita a disciplina de Legislação Ambiental, que está sob a responsabilidade de
uma docente de outro departamento. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de
parecer favorável às solicitações de atribuição das disciplinas. Assunto: Documento SEI n. 0654995 -
Solicitação ao NDE para atribuição da disciplina de Física II à docente Beatriz Machado Gomes e
atualização do quadro 5.4. Interessada: Profa. Beatriz Machado Gomes. Relatores: Membros do
Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação para atribuição da disciplina de
Física II à docente Beatriz Machado Gomes e adição das disciplinas de Química Geral e a opta va de
Análise Química Instrumental no quadro 5.4. II – Análise: A disciplina de Física II será ministrada pela
docente, que apresenta qualificação para o mesmo, ainda, o quadro 5.4 apresenta as disciplinas que
cada docente está responsável, assim, deverá ser adequado para apresentar as atualizações. III –
Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável às solicitações. Assunto:
Documento SEI n. 0655487 - Solicitação ao NDE da inclusão de uma disciplina opta va na
proposta do novo PPC. Interessado: Prof. Jose Roberto Ribeiro Junior. Relatores: Membros do Núcleo
Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação de inclusão da disciplina Métodos
Numéricos e Computacionais na proposta do novo Projeto Pedagógico de Curso da Engenharia
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Ambiental e Sanitária enviada ao presidente do NDE e demais membros. É solicitada a inclusão como
disciplina opta va, e a proposta contém ementa, obje vos e bibliografia. A disciplina possui carga
horária de 80 horas e não possui pré-requisito. II – Análise: Trata-se de disciplina opta va, assim, a
inclusão da mesma não resultará em alteração na matriz curricular do PPC da Engenharia Ambiental e
Sanitária. Ressalta-se ainda que a proposta apresenta carga horária, ementa, obje vo e bibliografia
básica e complementar. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer
favorável à inclusão da disciplina Métodos Numéricos e Computacionais na proposta do novo PPC
como disciplina opta va com carga horária de 80 horas. Assunto: Documento SEI n. 0656098 -
Interessado: Prof. ALBERTO DRESCH WEBLER. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante. I
– Relato: Trata-se de um documento encaminhado ao NDE com 11 solicitações, as quais são listadas
abaixo: 1. Inserção de referências bibliográficas no texto, em especial nos tópicos iniciais. 2.A
disciplinas de Administração e Economia está repe do na página 137 no quadro 5.4. 3. A disciplina de
Topografia adicionar no nome do Professor Jeferson no quadro 5.4; 4. A disciplina de Química Geral e
Análise Química Instrumental adicionar no nome da Professora Beatriz no quadro 5.4; 5. A disciplina
Planejamento socioambiental em alguns momentos está Planejamento sócio-ambiental. 6. A disciplina
Planejamento Urbano adicionado ao nome do Professor João não tem ementa no PPC. Segundo o
Professor João passou para Planejamento socioambiental. 7. Na reunião do dia 26/04/2021 foi
informado que o estágio supervisionado ficaria sob a responsabilidade do chefe do departamento,
contudo no Art. 19 e §1 informa. "§1- O(s) docente(s) coordenador(es) será(ão) designado(s) pelo
chefe de departamento da unidade acadêmica", Assim fiquei na dúvida sobre isso. Juntamente
referente o Art. 20, especificamente: "§1- O(A) docente a ser escolhido(a) como coordenador(a) de
estágio deverá, preferencialmente, ter experiência em supervisão de estágio e dispor, para esse
trabalho, de uma carga horária de, no mínimo, vinte horas semanais." Logo entendo que essa
demanda não seria interessante ficar sob a responsabilidade da chefia do departamento, vale
ressaltar que diferem das atribuições da chefia do departamento. Contudo, gostaria em detrimento da
necessidade de acompanhamento do estágio supervisionado, com caracterís ca no auxílio da
execução com supervisor no ambiente do estágio, logo o professor responsável de fato ele desenvolve
a vidades com par cipação direta, através de informações, conteúdos referentes a a vidade de
estágio e outros. Venho sugerir que estágio supervisionado seja uma disciplina, para que tenha um
professor dedicado a isso, para manter a qualidade do estágio. 8. Na página 246 no Art.12 rar a
palavra ALTO. 9. Art. 38 re rar a encadernamento da versão final e subs tuir para armazenamento
digital. 10. A disciplina de Legislação ambiental, apresentar no mínimo 60h. Vale ressaltar que a
consulta foi feita aos professores Rogério, Neiva e Irene, ambos informaram que 40 horas é pouca CH.
Caso necessário poderia reduzir a carga horário Materiais e Processos de Construção para 60h. 11.
Verificar a possibilidade de remover os dados de CPF e telefones do PPC. II – Análise: Em relação à
solicitação 1 o NDE informa que mudou o texto da parte introdutória u lizando as informações
presente no PDI atual da UNIR, ademais algumas partes do texto foram aproveitados do documento
elaborado pelos colegas que estavam na outra cons tuição do NDE e não apresentava referências,
assim esse item foi atendido em partes; Em relação às solicitações 2, 3, 4, 5 e 6 foram todas acatadas
e o texto foi corrigido na versão atual do documento; Em relação à solicitação 7 o texto foi alterado, e
informamos que o Estágio terá sim acompanhamento de um orientador que será um docente do DEA
designado pelo chefe de departamento via ordem de serviço; Em relação às solicitações 8 e 9 foram
acatadas e o texto foi corrigido na versão atual do documento; Em relação à solicitação 10 essa não
foi acatada, pois todas disciplinas terão 40 ou 80 ou 120 horas, essa questão já foi intensamente
discu da, inclusive na reunião do CONDEP/DAEA do dia 26.04.2021. Em relação à solicitação 11 não é
possível remover os dados solicitados, uma vez que eles são necessários para o cumprimento da
Resolução n.º 278/CONSEA. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer
favorável às solicitações 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, parcialmente favorável as solicitações 1 e 7 e contrário as
solicitações 10 e 11. Assunto: Documentos SEI n. 0656435 e 0656525 – Solo, Manejo e conservação
ou Pedologia. Interessado: Prof. Jeferson Alberto de Lima. Relatores: Membros do Núcleo Docente
Estruturante. I – Relato: Trata-se de uma solicitação de inclusão da disciplina de Solo, Manejo e
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conservação ou Pedologia na proposta do novo Projeto Pedagógico de Curso da Engenharia Ambiental
e Sanitária. É solicitada a inclusão como disciplina obrigatória ou opta va, e a proposta contém
ementa, obje vos e bibliografia. A disciplina possui carga horária de 60 horas e não possui pré-
requisito. II – Análise: Não é mais possível a inclusão de componente curricular obrigatória na Matriz
Curricular. Também não é possível inclusão de disciplina com carga horária de 60 horas. Tratando-se
de disciplina opta va, a inclusão da mesma não resultará em alteração na matriz curricular do PPC de
Engenharia Ambiental e Sanitária. Ressalta-se ainda que a proposta apresenta carga horária, ementa,
obje vo e bibliografia básica e complementar. Após contato e a devida aceitação do professor
Jéferson Alberto de Lima, o NDE propõe a alteração da nomenclatura da disciplina para “Manejo e
conservação do solo”. Propõe ainda a alteração da carga horária para 80 horas. III – Parecer: Diante do
exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável à inclusão da disciplina Manejo e
conservação do solo na proposta do novo PPC como disciplina opta va com carga horária de 80 horas.
Assunto: Documento SEI n. 0657086 – Registro de solicitações - alterações PPC. Interessada: Profa.
Nara Luisa Reis de Andrade. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante. I – Relato: Trata-se
de uma solicitação enviada ao presidente do NDE e demais membros, para que sejam registradas as
seguintes solicitações de alteração no PPC: 1). Quadro 5.4, subs tuir "Disciplina que ministrará" por
"Disciplina que poderá ministrar"; 2). Quadro 5.4, inserir nas disciplinas a mim relacionadas a
disciplina Prá cas em Educação Ambiental; 3). Corrigir no Quadro 5.5, minha formação: Engenharia
Sanitária; 4). Considerar adequar a componente curricular TCC para disciplina, com atribuição de 40h
para o(s) professor(es) orientador(es) responsáveis. II – Análise: Em relação a solicitação 1, após nova
consulta a Resolução n. 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012 que regulamenta os parâmetros para a
elaboração de Projetos Polí co-Pedagógicos de cursos de graduação da Universidade Federal de
Rondônia, constatou-se que a nomenclatura correta que deve constar no quadro 5.4 é “Disciplinas que
ministra no Curso”. Em relação a solicitação 2, “inserir no quadro 5.4 a disciplina Prá cas em
Educação Ambiental”, a solicitação é per nente. Em relação a solicitação 3, “corrigir no Quadro 5.5,
minha formação: Engenharia Sanitária”, a solicitação é per nente. Em relação a solicitação 4
“Considerar adequar a componente curricular TCC para disciplina, com atribuição de 40h para o(s)
professor(es) orientador(es) responsáveis.”. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será oferecido
no 10º período como componente curricular obrigatório para integralização curricular, mas não
constará como disciplina e não terá carga horária para nenhum professor. Entretanto, a referida
componente curricular será atribuída ao(s) professor(es) que esteja(m) orientado aluno(s) de TCC, e
isso contará pontos como orientação para o professor no momento da progressão funcional. III –
Parecer: Diante do exposto, o NDE é de parecer favorável à aceitação das solicitações 2 e 3, e de
parecer contrário as solicitações 1 e 4. Assunto: Documento SEI n. 0657091 – modificações.
Interessado: Prof. Joao Gilberto de Souza Ribeiro. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante.
I – Relato: Trata-se de uma solicitação enviada ao NDE com as seguintes sugestões de modificação:
página 130 – 1) Onde está escrito "Planejamento Urbano" considerar "Planejamento Socioambiental";
2) Experiência Profissional, excluída as a vidades de magistério (anos): 4 anos; 3) Experiência no
magistério superior: 12 anos; 4) para o professor João Gilberto, penso que deva aumentar um ano para
cada docente, tendo em vista que vai ser publicado em 2021. Página 151 5) o novo gerente da
biblioteca é o Bruno Crespo Soares. Outros: 6) Sugestão contabilizar ao professor 40h para o
componente TCC; 7) Sugestão enviar para correção ortográfica. II – Análise: Em relação a solicitação
que diz onde está escrito "Planejamento Urbano" considerar "Planejamento Socioambiental". Após
análise constatou-se que a solicitação é per nente, assim, o nome da disciplina foi ajustado de
“Planejamento Urbano” para "Planejamento Socioambiental". Em relação a solicitação de experiência
profissional, excluída as a vidades de magistério (anos): 4 anos, a solicitação é per nente. Em
relação a solicitação Experiência no magistério superior: 12 anos, a solicitação é per nente. Em
relação a solicitação de “para o professor João Gilberto, penso que deva aumentar um ano para cada
docente, tendo em vista que vai ser publicado em 2021”, a solicitação é per nente. Em relação a
solicitação da Página 151, na qual lê-se “o novo gerente da biblioteca é o Bruno Crespo Soares”, a
solicitação é per nente. Assim foi feita seguinte correção: Bruno Crespo Soares: Bibliotecário/Gerente
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de Atendimento ao Público e Alex Alves Almeida: Bibliotecário. Em relação a “Sugestão contabilizar ao
professor 40h para o componente TCC”. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será oferecido no
10º período como componente curricular obrigatório para integralização curricular, mas não constará
como disciplina e não terá carga horária para nenhum professor. Entretanto, a referida componente
curricular será atribuída ao(s) professor(es) que esteja(m) orientado aluno(s) de TCC, e isso contará
pontos como orientação para o professor no momento da progressão funcional. Em relação a
“Sugestão enviar para correção ortográfica”, o PPC já passou por exaus va avalição, seja pelos
membros do NDE, seja pela Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/UNIR, seja pelos conselheiros do
CONDEP-EA, pois todos já realizaram a leitura do documento SEI Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
documento SEI n. 0543252. Assim o NDE considera desnecessária tal revisão. Salienta-se ainda que o
NDE não dispõe de recursos financeiros para custear correção ortográfica. III – Parecer: Diante do
exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável à aceitação das solicitações 1, 2, 3, 4 e 5 e
de parecer contrário as solicitações 6 e 7. Assunto: Documento SEI n. 0657251 - Apontamentos e

Sugestões para o PPC 2021 do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Interessada: Prof.a

Patricia Soares de Maria de Medeiros. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE. I –
Relato: trata-se de uma solicitação enviada ao NDE com as seguintes sugestões: 1) cada professor
confira as referências bibliográficas básicas e complementares dos componentes curriculares sob sua
responsabilidade; 2) que seja avaliada pelo NDE e pelo colegiado do curso a per nência das
considerações destacadas sobre os conteúdos dos componentes curriculares para que sejam
corrigidas na proposta do PPC. II – Análise: solicitação 1) a etapa de correção das referências
bibliográficas básicas e complementares por cada professor foi realizada. Ressalta-se que em uma
troca de mensagens entre membros do NDE e demais professores do departamento, em março de
2018, foi abordado sobre o mesmo trecho da Resolução 278/CONSEA. Desta forma, no mínimo desde
esse período é de conhecimento de todos as proporções recomendadas. Ademais, de acordo com o
bibliotecário da UNIR, o principal requisito para comprar livros novos é que os mesmos estejam
presentes no PPC; solicitação 2) é de suma importância as perguntas elencadas pela professora, no
entanto, a etapa de adequações nas ementas foi realizada durante as discussões de cada Grupo de
Trabalho – GT (com início em outubro de 2019) e também durante os dias 10 e 13.02.2020, quando o
Departamento de Engenharia Ambiental se reuniu para discu r e aprovar o Projeto Polí co
Pedagógico, conforme pode ser constatado nas atas com documentos SEI n.: 0393685, 0393686,
0393687, 0393688, 0393689 e 0393690. III – Parecer: Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é
contrário às solicitações 1 e 2. Assunto: Solicitação ao NDE para inclusão de informações pessoais
da docente Dr. Patrícia Soares de Maria de Medeiros no PPC 2021 – doc. 0657250. Interessada:
Profa. Dr. Patrícia Soares de Maria de Medeiros. Relatores: Membros do Núcleo Docente Estruturante.
I – Relato. Trata-se de um documento encaminhado ao NDE com 5 solicitações, as quais são listadas
abaixo: 1.Quadro 5.3 – Relação do Corpo Docente do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária,
correção da grafia do nome completo da interessada; 2.Quadro 5.4, inserção de dados referente à
experiência profissional e do link de seu Currículo La es, alteração do cabeçalho do Quadro no item
“Disciplinas que ministrará” para “Disciplinas que posso ministrar”, bem como a inclusão de novas
disciplinas que poderá ministrar no curso; 3.           No Quadro 5.5, alteração da área de formação da
docente para Ciências Biológicas; 4. Na subseção 5.3.2, correção no quan ta vo de docentes com
doutorado no departamento, bem como inserção no corpo do texto da área de doutorado da docente; e
5. Proposta de 3 novas disciplinas opta vas, as quais os quadros com suas ementas, obje vos e
bibliografias são apresentados. Vale ressaltar que houve um equívoco na numeração dos quadros e da
subseção do documento de solicitação da requerente, doc. 0657250, e, por isto neste relato os
números foram alterados para ficarem como consta na proposta do PPC, doc.  0543252. II – Análise.
Ao verificar na proposta do novo PPC, doc. 0543252, mais precisamente no Quadro 5.3, o nome da
docente Patrícia Soares de Maria de Medeiros realmente está incompleto, bem como não foi inserido
o nº do CPF da interessada no referido quadro. Em relação ao Quadro 5.4, o mesmo em seu cabeçalho
foi elaborado seguindo as orientações para elaboração do PPC que constam no Anexo I da Resolução
n.º 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de
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Projetos Polí cos Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia. Vale
ressaltar que o nome da docente não consta no Quadro 5.4 e, portanto, deve ser inserido no referido
quadro, bem como suas informações referentes à experiência profissional, o link do seu currículo
la es e as disciplinas que irá ministrar. Nas disciplinas elencadas pela docente interessada constam
disciplinas já atribuídas a outros professores, bem como componentes curriculares que na proposta
não constam como disciplinas obrigatórias, mas sim como a vidades obrigatórias, como por exemplo
as ACEX. Vale ressaltar que no Inciso IX do Art. 2º da Resolução n.º 309/CONSEA, de 31 de março de
2021, que regulamenta a curricularização das a vidades de extensão nos cursos de graduação da
Fundação Universidade Federal de Rondônia, é explicito que as ACEX é um componente curricular que
não pode ser confundida com disciplina. No Quadro 5.5, a área de formação da docente interessada
consta Biologia, todavia como informado pela docente é Ciências Biológicas. Na Secção 5.3.2 Perfil
dos docentes já existentes no departamento, verifica-se na proposta apenas 9 doutores, porém
atualmente existem dez docentes doutores lotados no departamento. As disciplinas opta vas
propostas pela docente Dr. Patrícia, que são: Conservação e Manejo da Vida Silvestre; Tópicos
Especiais em Recursos Hídricos; e Cidadania e Meio Ambiente, não alteram a carga horária de
integralização do curso, bem como são disciplinas que o NDE compreende que agregarão na formação
do Engenheiro Ambiental e Sanitário. Na proposta da disciplina Tópicos Especiais em Recursos
Hídricos, a docente relata que: “A disciplina Tópicos Especiais em Recursos Hídricos cujo obje vo
seria o de divulgação e discussão dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos mestrandos do
ProfÁgua. Nesta proposta, a cada aula teríamos a presença de dois mestrandos do programa que
viriam apresentar o seu projeto de pesquisa e discu r com a turma.” Considerando que a par cipação
dos acadêmicos do PROFÁgua na disciplina Tópicos Especiais em Recursos Hídricos não é uma
exigência do programa de pós-graduação, bem como por ser o PROFÁgua um mestrado
profissionalizante e, assim, parte dos acadêmicos do mestrado provavelmente trabalham. Sendo
assim, o NDE entende que a par cipação de dois acadêmicos por aula talvez seja inviável de ocorrer.
III-Parecer. Diante do exposto, salvo melhor juízo, o NDE é de parecer favorável aos seguintes itens:
correção da grafia do nome completo da interessada no Quadro 5.3; a) a criação das disciplinas
opta vas Conservação e Manejo da Vida Silvestre; e Cidadania e Meio Ambiente; b) inserção dos
dados referente à experiência profissional e do link do Currículo La es da docente requerente no
Quadro 5.4, bem como, das disciplinas opta vas que ministrará; c) correção no quan ta vo de
docentes com doutorado no departamento, bem como inserção no corpo do texto da área de
doutorado da docente na seção 5.3.2 in tulada: “Perfil dos docentes já existentes no departamento”;
e d) alteração da área de formação da docente para Ciências Biológicas no Quadro 5.5. O NDE
também é favorável à criação da disciplina opta va Tópicos Especiais em Recursos Hídricos com a
ressalva de haver necessidade de uma reformulação da ementa. E o NDE é contrário as seguintes
solicitações: a) alteração no cabeçalho do Quadro 5.4; e consequentemente b) atribuir as disciplinas
elencadas pela docente que já constam no quadro 5.4 para outros docentes, bem como atribuir no
referido quadro os componentes curriculares que não são disciplinas. Após a discussão procedeu-se a
votação do texto dos memorandos que foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi
finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às 19h05min 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
26/05/2021, às 16:18, 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
26/05/2021, às 16:20, 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
26/05/2021, às 16:20, 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
27/05/2021, às 09:07, 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
0669362 e o código CRC 411D3937.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0669362
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de 2021, as 18h, reuniram-se pelo serviço de comunicação
por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n. 42/2019/CJP/UNIR, de
16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação 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. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro tular). Informes: (1) O professor Robson informa que de acordo com o Processo SEI
999016864.000146/2020-19 que trata do Regimento do Núcleo Docente Estruturante/NDE do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária, na 192ª (centésima nonagésima segunda) sessão ordinária,
realizada em 22.04.2021, por unanimidade de votos favoráveis, a Câmara de Graduação aprovou o
parecer "favorável à aprovação do Regimento do NDE do Curso de Engenharia Ambiental". Informa
ainda que o parecer e o Despacho Decisório foram homologados pelo CONSEA. (2) O professor Robson
reforça o convite feito pela Professora Dra. Sylviane Beck Ribeiro, para par cipação na reunião com o
professor Dr. Vanderli de Oliveira, presidente da ABENGE, para discussão das DCN's da Engenharia no
dia 18/05/21, às 18 horas. Pontos de pauta: (1) Finalização do texto e aprovação do Projeto
Polí co Pedagógico para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária: O professor Robson inicia
fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. A Professora Renata apresenta o
encaminhamento de adiamento da aprovação do PPC para o dia 28.05.2021, e se compromete a
realizar a revisão e formatação do texto a data citada. Após a discussão procedeu-se a votação do
encaminhamento que foi aprovado por unanimidade. Assim, foi marcada uma reunião do NDE para as
09h do dia 28.05.2021, e o ponto de pauta foi finalizado. (2) Discussão em relação a estrutura do
Estágio Supervisionado no PPC, se será como disciplina ou como componente curricular: O
professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para discussão. Após a discussão
foi definido pelo NDE que a estrutura proposta no PPC não será alterada, assim o Estágio
Supervisionado é uma ação pedagógica de caráter prá co, não devendo ser confundido ou equiparado
com disciplinas ou outras a vidades de ensino. Encerramento: Nada mais havendo a declarar a
reunião é encerrada às 19h 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
26/05/2021, às 16:18, 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
26/05/2021, às 16:20, 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
26/05/2021, às 16:21, 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
27/05/2021, às 09:07, 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
0669861 e o código CRC 16606F3F.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0669861
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 2021, às 9 h, reuniram-se pelo serviço de comunicação
por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n. 42/2019/CJP/UNIR, de
16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em
Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação do Prof. Robson Alves de Oliveira. Estavam
presentes a Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular) e a Profª. Renata Gonçalves Aguiar
(Membro tular). Ausências jus ficadas: Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular) e Prof.
Rodrigo Martins Moreira (Membro titular). Informes: (1) O professor Robson informa sobre o despacho
PROGRAD 0678410 que trata da Resolução n. 319, de 25 de maio de 2021, que dispõe sobre o
acréscimo aos Calendários Acadêmicos para 2020, conforme Resolução nº 287/2020/CONSEA e
Resolução nº 301/2021/CONSEA, de modo a possibilitar aos departamentos oferecerem disciplinas
especiais, conforme Regimento Geral da UNIR para conhecimento e providências que se fizerem
necessárias. Ficou definido o período de oferta entre 01/06/2021 e 19/06/2021 para o 1° semestre
le vo de 2020 (ano civil de 2021) e o período de oferta entre 25/10/2021 e 13/11/2021 para o 2°
semestre le vo de 2020 (ano civil de 2021). Pontos de pauta: (1) Colocar na proposta do novo PPC
do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária a possibilidade de o Trabalho de conclusão de
curso ser um Projeto de Engenharia: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e
abre para discussão. Os presentes no momento fizeram a leitura e colaboraram com a redação das
regras básicas para elaboração e apresentação de projetos de engenharia proposta pelo professor
Robson, descritas a seguir: Elaboração e apresentação do projeto de engenharia: O projeto de
engenharia deverá ser apresentado de acordo com os prazos estabelecidos pelo Departamento de
Engenharia Ambiental. Os componentes do projeto de engenharia devem conter detalhamentos
necessários, com nível de precisão adequada para o completo entendimento do empreendimento
proposto. Todas as peças que compõem o projeto de engenharia deverão ser assinadas e identificadas
pelo responsável técnico e apresentadas em meio digital. O projeto de engenharia é cons tuído de
Memorial Descri vo, Memorial de Cálculo, Levantamento Topográfico, Peças Gráficas, Especificações
Técnicas, Manual de Operação e Manutenção, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro. Memorial
Descritivo: deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes elementos: caracterização da área de
projeto e diagnós co da situação atual; apresentação e jus fica va da concepção adotada e
descrição das unidades do sistema proposto. Descrever de forma clara e obje va as caracterís cas de
todos os equipamentos, materiais, elementos componentes, sistemas constru vos aplicados e o modo
como serão executados cada um dos serviços, em conformidade com as boas prá cas de engenharia.
As especificações de materiais e equipamentos não deverão fazer referência a marcas ou
fornecedores. As especificações técnicas deverão ter coerência com o memorial de cálculo, as peças
gráficas, planilha orçamentária e cronograma sico-financeiro. Memorial de Cálculo: visa detalhar o
dimensionamento de todas as unidades do sistema em atendimento às referências norma vas e
necessidades locais, possibilitando a verificação do cálculo e, consequentemente, a avaliação dos
aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Esse documento deverá conter os parâmetros u lizados,
as planilhas e os métodos de cálculo detalhados. Recomenda-se, para melhor compreensão do
projeto, que o memorial de cálculo seja apresentado separado do texto do memorial descri vo.
Levantamento Topográfico (quando necessário): deverá ser apresentado relatório técnico do
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levantamento topográfico contendo no mínimo as seguintes informações: período de execução, área
de abrangência, origem (datum), equipamentos u lizados, grau de precisão ob do, planilhas de
cálculo e desenhos, observando o norma vo vigente específico. Peças Gráficas: apresentar em meio
digital todos os desenhos e o detalhamento necessário à perfeita compreensão do projeto, permi ndo
o levantamento dos quan ta vos dos itens e serviços da planilha orçamentária. Deverá conter uma
planta geral do sistema (quando necessário), área de abrangência do projeto, localização e
iden ficação de todas as unidades do empreendimento proposto. As peças gráficas devem ser
apresentadas para análise em formatos padronizados pela ABNT. Todas as peças gráficas devem
possibilitar a visualização e a compreensão para análise do projeto proposto, com informações
suficientes e necessárias, tais como coordenadas geográficas, cotas de nível, dimensões, diâmetros,

pos de materiais, declividade, vazões, pressões etc. Manual de Operação e Manutenção (quando
necessário): apresentar manual de operação e manutenção das unidades do empreendimento
proposto, contendo no mínimo os seguintes dados: descrição simplificada; fluxograma e layout com
iden ficação das unidades e informações sobre seu funcionamento; procedimentos de operação e
manutenção com descrição de cada ro na e sua frequência; plano de amostragem iden ficando os
pontos, os parâmetros e a frequência; iden ficação dos problemas operacionais mais frequentes e
procedimentos a adotar em cada caso; descrição dos procedimentos de segurança do trabalho e fichas
de operação a serem preenchidas pelo operador. Orçamento: consiste em planilha orçamentária e
deverá ser apresentado em meio digital. A planilha orçamentária detalhada deverá ser apresentada
em moeda nacional, discriminando o respec vo custo, preço unitário, quan dade e preço total de
todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução das obras de
engenharia. Os custos de serviços e insumos constantes na planilha orçamentária devem estar em
conformidade com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e
a citação do mês de referência. Na impossibilidade de obtenção de custos referenciais de insumos e
composições de serviços no SINAPI, poderão ser u lizadas tabelas de custos man das por órgãos e
en dades da Administração Pública, desde que em conformidade com norma vo vigente e
jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. Na impossibilidade, ainda, de obtenção de
custos referenciais oficiais, o orçamento deverá se basear em pesquisa de mercado, contendo o
mínimo de três cotações de empresas/fornecedores dis ntos. O SINAPI apresenta composições de
custos padronizadas. Cronograma Físico-financeiro: o projeto de engenharia deverá conter
cronograma sico-financeiro da obra a ser executada, em consonância com o orçamento e demais
documentos que o compõe. Com o cronograma também deverão ser apresentados critérios,
parâmetros e métodos u lizados para sua elaboração. O cronograma é elaborado com base na lista de
a vidades, interligadas por relações de dependência, que aplicadas sobre um calendário de execução
e após a análise da disponibilidade e produ vidade dos recursos humanos e materiais possibilita a
iden ficação e o controle do andamento das etapas do empreendimento. O cronograma sico-
financeiro geralmente é baseado no Diagrama de Gan , ferramenta gráfica que representa a
execução dos serviços ao longo do tempo, acrescido das informações dos percentuais sicos das
etapas e/ou a vidades a serem realizadas e dos recursos financeiros requeridos por cada etapa e/ou
a vidade em cada período. Na apresentação do cronograma também deverá constar o fluxo de caixa
do empreendimento, permi ndo a programação dos desembolsos. O cronograma sico-financeiro tem
o obje vo de demonstrar a previsão da quan dade de produção e dos desembolsos a ocorrer a cada
período de execução de um empreendimento, sendo uma ferramenta de fundamental importância para
o planejamento e gerenciamento do andamento da obra. Para mais informações consultar o
documento Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações
Públicas do Tribunal de Contas da União. Após a discussão procedeu-se a votação do ponto de pauta
que foi aprovado por unanimidade. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. Registra-se em ata que às
10 h o professor Rodrigo Mar ns Moreira (Membro Titular) liga para o professor Robson informando o
mo vo de sua ausência na reunião. (2) Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária: O professor Robson inicia fazendo a leitura do ponto de pauta e abre para
discussão. O professor Robson expõe sua preocupação em aprovar o PPC com apenas três membros
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tulares do NDE presentes na reunião, e que não se sente confortável em aprovar a proposta do novo
PPC nessa situação. Expõe ainda que, segundo sua opinião, seria mais coerente que pelo menos
quatro membros es vessem presente na aprovação, como foi anteriormente acordado. Essa
preocupação é compar lhada pelas professoras Ana Lúcia e Renata. O professor Robson então dá o
encaminhamento que o PPC seja aprovado após as férias dos docentes, em reunião com todos os
membros do NDE presentes. Após a discussão procedeu-se a votação do encaminhamento que foi
aprovado por unanimidade. Foi marcada a data de 28.06.21, às 14 h para reunião do NDE e aprovação
do texto final do PPC. Assim, o ponto de pauta foi finalizado. Encerramento: Nada mais havendo a
declarar a reunião é encerrada às onze horas e dez 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
07/06/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
07/06/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
14/06/2021, às 09:58, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
06/07/2021, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
0684097 e o código CRC 8BB1D2BB.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0684097
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de 2021, às 14h02min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n.
42/2019/CJP/UNIR, de 16/09/2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a presidência do Prof. Robson Alves de
Oliveira. Estavam presentes a Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular); Profª. Renata
Gonçalves Aguiar (Membro tular); Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular); o Prof. Rodrigo
Mar ns Moreira (Membro tular); e o acadêmico Natanael Pereira de Oliveira. Informes: (1) A
professora Ana Lúcia informa que ao entrar em contato com o presidente da CPAv, professor Nério,
para obter informações referente a realização da auto avaliação do curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, foi informada que: neste momento a DTI não consegue inserir no SIGAA os formulários para
a realização da auto avaliação do curso, e devido a isto, a CPAv u lizará o google forms para a
realização da referida avaliação. Porém a confecção dos formulários no google forms está sendo
realizada pelos estagiários e não se tem uma data específica, até o presente momento, para a
aplicação da autoavaliação do curso. Pontos de pauta: (1) Solicitação do Acadêmico Natanael
Pereira de Oliveira sobre mudança na forma de gerar as medias e o número de avaliações nas
disciplinas que cursa. O acadêmico Natanael expõe aos membros do NDE que sente prejudicado com
o modo da avaliação dos professores, já que em provas escritas fica muito ansioso. Também relatou
que não compreende e não concorda com a maneira que é gerada a média em algumas disciplinas,
devido aos pesos atribuídos as diferentes a vidades avalia vas. Bem como, sugeriu que as fórmulas
para gerarem as notas poderiam ser mais simples. Após ouvir o acadêmico, os membros do NDE
explicaram ao acadêmico, u lizando dois planos de ensino de disciplinas que são ministradas para
ele, como é calculado as notas em cada um deles. Todavia, o acadêmico afirmou que não entendeu e
con nua não concordando com a maneira que são geradas as notas. A professora Renata fez o
encaminhamento de o NDE solicitar ao coordenador do curso, professor Alberto, a realização de uma
reunião dos professores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária com o SERVIÇO DE
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - JI-PARANÁ, a fim de buscar mais esclarecimento
sobre direitos e necessidades de uma pessoa com deficiência. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. (2) Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
(doc. 0704636).  Após retorno da proposta do PPC do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (doc.
0543252) do DAEA para o NDE, ocorreram pequenas alterações na proposta devido: a solicitações dos
membros do CONDEP-EA (processo: 23118.004560/2021-54) aprovadas em reunião do NDE no dia
06.05.2021 (doc. 0669362); necessidade de formatação do documento, conforme Ata (doc. 0669861) e
atualização de dados que foram alterados com o tempo; e a inclusão de projeto de engenharia na
proposta de PPC, com sua normativa, como uma modalidade de TCC, o qual foi aprovado na reunião do
NDE no dia 28.05.2021 (doc. 0684097). Após ser apresentada a versão final do PPC, devidamente
formatada, o presidente do NDE colocou em votação a proposta final do Projeto Pedagógico do Curso
de Engenharia Ambiental e Sanitária (doc. 0704636), sendo aprovada por unanimidade.
Encerramento: Nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às quinze horas eu José Roberto
Ribeiro Júnior, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
06/07/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
06/07/2021, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
06/07/2021, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
06/07/2021, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
07/07/2021, às 00:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A 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
0710072 e o código CRC B3E677C7.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0710072
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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 julho do ano de 2021, às 08 h 10 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n.
42/2019/CJP/UNIR, de 16.09.2019, que compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a presidência do prof. Robson Alves de

Oliveira. Estavam presentes a prof.a 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 prof. a

Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular). Informes: não houve. Inclusões de ponto de pauta: não
houve. Ponto de Pauta: (1) Discussão do processo SEI n. 23118.005780/2021-03, que trata dos
planos de Ensino das disciplinas do Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária da
Fundação Universidade Federal de Rondônia referente ao calendário acadêmico 2020.2. Cada
professor que avaliou os planos de ensino fez uma breve explanação sobre cada plano, assim após as
discussões os membros do NDE decidiram solicitar que cada professor deve atender às
recomendações de ajustar o ano letivo 2020.2, as bibliografias básica e complementar conforme o PPC
vigente e também adequar a avaliação às normas da ins tuição, conforme consta nos pareceres. Os
ajustes devem ser feitos até às 14 h do dia 14.07.2021, para que o NDE tenha tempo hábil de
novamente avaliar e encaminhar para apreciação na próxima reunião ordinária do DEA.
Encerramento: nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às 09 h e 55 min e  eu, Renata
Gonçalves Aguiar, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
09/07/2021, às 16:02, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
09/07/2021, às 16:11, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
09/07/2021, às 16:13, 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
09/07/2021, às 16:23, 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 RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
12/07/2021, às 15:03, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0713343 e o código CRC 02786BBC.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0713343
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2021, às 08 h 05 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n.
42/2019/CJP/UNIR, de 16.09.2019, que compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a presidência do Prof. Robson Alves de

Oliveira. Estavam presentes a Prof.a 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 Prof. a

Renata Gonçalves Aguiar (Membro tular). Informes: não houve. Inclusões de ponto: não houve.
Pontos de Pauta: (1) Discussão do processo 23118.005780/2021-03, que trata dos planos de
Ensino das disciplinas do Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária da Fundação
Universidade Federal de Rondônia referente ao calendário acadêmico 2020.2, após ajustes
realizados pelos docentes. Após as discussões os membros do NDE aprovaram por unanimidade os
seguintes planos: a) Plano de Ensino DAEA-JP  0678609 de Hidráulica. Assinado por Ana Lúcia
Denardin da Rosa/docente - Parecer 81 (0710499); b) Plano de Ensino DAEA-JP 0685508 de Materiais
e Processo de Construção. Assinado por Ana Lúcia Denardin da Rosa/docente - Parecer 82 (0710506);
c) Plano de Ensino DAEA-JP 0690404 de Processos de Tratamento de Esgoto. Assinado por Alberto
Dresch Webler/docente - Parecer 89 (0711706); d) Plano de Ensino DAEA-JP 0690468 de Sistema de
Esgoto. Assinado por: Robson Alves de Oliveira/docente - Parecer 80 (0710331); e) Plano de Ensino
DAEA-JP 0690525 de Estágio Supervisionado. Assinado por: Alberto Dresch Webler e Beatriz Machado
Gomes/docentes - Parecer 84 (0710523); f) Plano de Ensino DAEA-JP 0690553 de Sistema de Água II.
Assinado por: Robson Alves de Oliveira/docente - Parecer 86 (0710570); g) Plano de Ensino DAEA-JP
0690714 de Ecologia. Assinado por: Rodrigo Mar ns Moreira/docente - Parecer 87 (0710593); h) Plano
de Ensino DAEA-JP 0690749 de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto II. Assinado por: Rodrigo
Mar ns Moreira/docente - Parecer 88  (0710624); i) Plano de Ensino DAEA-JP 0691220  de
Termodinâmica.  Assinado por: Robson Alves de Oliveira/docente – Parecer 101 (0711889); j) Plano de
Ensino DAEA-JP 0691447 de Saúde Ambiental. Assinado por: Elisabete Lourdes do Nascimento/docente
- Parecer 93 (0711722); k) Plano de Ensino DAEA-JP 0691475 de Microbiologia Ambiental. Assinado
por: Elisabete Lourdes do Nascimento/docente - Parecer 94 (0711739); l ) Plano de Ensino DAEA-JP
0711872 de Economia Ambiental. Disciplina sob responsabilidade do docente José das Dores de Sá
Rocha, sem acesso ao SEI no momento da aprovação dos planos - Parecer 100 (0711874); m) Plano de
Ensino DAEA-JP 0711891 de Prá cas em Gestão e Educação Ambiental. Disciplina sob
responsabilidade da docente Neiva Araujo, sem acesso ao SEI para assinatura no momento da
aprovação dos planos - Parecer 102 (0711899); n ) Plano de Ensino DAEA-JP 0717194 de Física I.
Disciplina sob responsabilidade do docente João Ba sta Diniz,  sem acesso ao SEI para assinatura no
momento da aprovação dos planos - Parecer 104 (0717221); o) Plano de Ensino DAEA-JP 0712139 de
Trabalho de Conclusão de Curso. Assinado por: Ana Lúcia Denardin da Rosa e Nara Luísa Reis de
Andrade/docentes - Parecer 74 (0709155); p ) Plano de Ensino DAEA-JP 0700152 de Esta s ca I. 
Assinado por: Renata Goncalves Aguiar/docente - Parecer 75 (0709159); q) Plano de Ensino DAEA-JP
0702337 de  Esta s ca II. Assinado por: Renata Goncalves Aguiar/docente - Parecer 76 (0709165); r)
Plano de Ensino DAEA-JP 0708711 de Cálculo II. Assinado por: José Roberto Ribeiro Júnior/docente -
Parecer 77 (0709169); s) Plano de Ensino DAEA-JP 0708712 de Métodos Numéricos e Computacionais.
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Assinado por: José Roberto Ribeiro Júnior/docente - Parecer 78 (0709174); t) Plano de Ensino DAEA-JP
0708715 de Geometria Analí ca e Álgebra Linear. Assinado por: José Roberto Ribeiro Júnior/docente -
Parecer 79 (0709175).  O NDE aguarda os ajustes, conforme consta nos pareceres, dos seguintes
planos: a) Plano de Ensino DAEA-JP 0710762 de  Química Ambiental da Atmosfera. Assinado por
Beatriz Machado Gomes/docente - Parecer 91 (0711713); b) Plano de Ensino DAEA-JP 0710853 de
Química Ambiental II. Assinado por Beatriz Machado Gomes/docente - Parecer 92 (0711719); c) Plano
de Ensino DAEA-JP 0690967 de Projeto Final de Curso.  Assinado por: Patrícia Soares de Maria de
Medeiros/docente - Parecer 96 (0711770); d) Plano de Ensino DAEA-JP 0690976 de Estágio Cidadania
II.  Assinado por: Patrícia Soares de Maria de Medeiros/docente - Parecer 98 (0711831); e) Plano de
Ensino DAEA-JP 0690981 de Humanidades.  Assinado por: Patrícia Soares de Maria de
Medeiros/docente – Parecer 99 (0711847); f) Plano de Ensino DAEA-JP 0691246  de Física III. 
Assinado por: Davi Diego de Almeida (responsável José Roberto Ribeiro Júnior)/docentes – Parecer
103 (0711973).  (2) Discu r próxima ação do NDE para melhoria do Bacharelado em Engenharia
Ambiental e Sanitária. Após as discussões o encaminhamento foi estudar polí cas adequadas de
acolhimento e se reunir no dia 19.08.2021. Encerramento: nada mais havendo a declarar a reunião é
encerrada às 9 h e 25 min,  eu, Renata Gonçalves Aguiar, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
segue por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
15/07/2021, às 17:26, 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
15/07/2021, 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
15/07/2021, às 22:56, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
16/07/2021, às 08:50, 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
0717943 e o código CRC D588AACF.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0717943
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2021, às 8 h e 17 min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n.
42/2019/CJP/UNIR, de 16.09.2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação do Prof. Robson Alves de
Oliveira. Estavam presentes a Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular), a Profª. Renata
Gonçalves Aguiar (Membro tular), o Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular) e o Prof.
Rodrigo Martins Moreira (Membro titular). Informes: (1) O professor Robson informa que acontecerá
uma reunião no dia 23.08.2021 com os membros do SAEE e os professores do DAEA, para tratar do
requerimento do discente Natanael. Os professores do NDE conversaram sobre esse ponto e irão
par cipar da reunião. (2) A Profª Ana expôs sua par cipação no evento Seminário de Educação
Tecnológica e Humana promovido pelo IFRS/Ibirubá. A profª Ana expôs como vem trabalhando as aulas
em suas disciplinas. O Prof Rodrigo também explanou como vem trabalhando nas suas aulas. Dessa
forma o Prof. Robson sugeriu que o NDE marque uma reunião pedagógica com os Professores do
DAEA, para troca de experiências e apresentação de relatos, que pode ser ampliada com convite à
Profª Valquíria Villas-Boas, que é docente na Universidade de Caxias do Sul e vem trabalhando com
métodos de aprendizagem a va . Pontos de pauta: (1) Discu r próxima ação do NDE para melhoria
do Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. A professora Ana apresenta a sugestão de
fazer uma semana de acolhimento. Montar uma comissão de acolhimento formada por professores,
que irão orientar os trabalhos e alunos, de preferência de todos os períodos, que irão executar juntos
aos colegas ingressantes. O Prof. Robson sugere que seja designada pela chefia do DEA, um grupo de
docentes para acompanharem os estudantes para aconselhamento, auxílio para a realização das
matrículas, conversas diretas com os alunos, e que esse aconselhamento siga durante  a vida
acadêmica do estudante. A Professora Renata faz um adendo a  sugestão da professora Ana, para que
enquanto es ver acontecendo o acolhimento os docentes façam reunião pedagógica, que deverá ser
registrada como aula dada. A Profa Renata acredita que inicialmente seria mais interessante
iniciarmos pelo acolhimento e nivelamento.  O prof. José propõe a realização de palestras e/ou
oficinas com a temá ca de “técnicas de estudo”, além de proporcionar maneiras de exis r maior
interação dos alunos com a universidade, como por exemplo a existência de jogos. O encaminhamento
que foi aprovado por todos foi: que será escrito  um projeto de acolhimento e outro de nivelamento. As
professoras Ana e Renata serão responsáveis pela metodologia do projeto de acolhimento, o prof.
Robson ficou responsável pelos obje vos e jus ficava do projeto. A Profª  Ana ficou de mandar um e-
mail à PROGRAD, PROPESq e PROCEA para verificar em qual modalidade esse projeto de acolhimento
se encaixa. Os professores Rodrigo e José ficaram responsáveis em montar um projeto de extensão de
nivelamento. Também ficou acertado pelos membros do NDE as datas das próximas reuniões, que
serão realizadas no 16.09.2021 e 21.10.2021 com início às 8 h da manhã. Encerramento: Nada mais
havendo a declarar a reunião é encerrada às onze horas e vinte e três minutos eu Ana Lúcia Denardin
da Rosa, secretária Ad hoc, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
24/08/2021, às 14:37, 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
30/08/2021, às 15:11, 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 JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
30/08/2021, 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 RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
30/08/2021, às 15:20, 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
0744604 e o código CRC 6ED0002F.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0744604
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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 um dias do mês de outubro do ano de 2021, às 8h e 48min, reuniram-se pelo serviço de
comunicação por vídeo Google Meet da UNIR, os docentes relacionados na portaria n.
42/2019/CJP/UNIR, de 16.09.2019, para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, sob a coordenação do Prof. Robson Alves de
Oliveira. Estavam presentes a Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa (Membro tular), a Profª. Renata
Gonçalves Aguiar (Membro tular), o Prof. José Roberto Ribeiro Júnior (Membro tular) e o
Prof. Rodrigo Martins Moreira (Membro titular). Informes: 1) O professor Robson informa que alguns
egressos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária estão enfrentando dificuldades, e sendo
negado a atribuição equivalente pelo CREA por não terem cursado a disciplina opta va de Poluição
Ambiental. Um Conselheiro do CREA (Maycon Júnior Barreto) entrou em contato com o professor
Robson para discu r o assunto. O professor marcou uma reunião com o conselheiro na data de
06.09.21, segunda-feira às 9h30min. Infelizmente o conselheiro não compareceu à reunião. Nova
reunião foi marcada para o dia 14.09.21, às 14h30min, infelizmente novamente o conselheiro não
compareceu à reunião, e desde então não respondeu mais ao professor. 2 ) O professor Robson
informa que na data de 8 de outubro de 2021 foi encaminhado pelo Chefe do CONDEP-EA um e-mail,
enviado pela SECONS da UNIR, no qual é solicitado para que seja postado no processo
999016864.000072/2020-11 "minuta do PPC gerada DENTRO do SEI". Assim, após o contato com a
professora Renata, o professor encaminhou a versão final da minuta do PPC no formato doc (dois
arquivos). Informa ainda que na data de 13 de outubro de 2021 recebeu como reposta da SECONS o
seguinte e-mail: “Em vista da mensagem do Vice-Chefe do DAEA, vimos esclarecer que nosso pedido é
para que seja postado no processo 999016864.000072/2020-11 "minuta do PPC gerada DENTRO do
SEI". A minuta em formato DOC NÃO atenderia a nosso pedido, visto que a transposição (por colagem)
para o SEI resultaria em deformação (espaçamentos, símbolos, tabelas etc). Por isso, reiteramos que
seja postado minuta gerado dentro do SEI (não do WORD).” A professora Ana acrescenta que entrou
em contato com o secretário da SECONS na época, o qual enviou a solicitação, e ele informou que o
processo não ficará parado na SECONS enquanto a minuta gerada dentro do SEI do PPC não seja
inserida no processo, porém é necessário a inserção do documento. 3 ) O professor Robson informa
que é de conhecimento de todos do CONDEP-EA que os planos de ensino, para serem apreciados pelo
NDE na reunião, precisam ter um parecer previamente elaborado. Assim, o professor pede que os
colegas tenham o discernimento de que o parecer precisa de um tempo mínimo para ser realizado. 4)
O professor Robson informa que após um período de pouco mais de dois anos, o NDE conseguiu
avançar consideravelmente com o PPC, que já se encontra na SECONS para análise e parecer pelos
CONSUN (Processo SEI 999016864.000072/2020-11). Que, além disso, o NDE conseguiu aprovar o seu
regimento interno (Resolução nº 324, de 28 de maio de 2021 – Regimento do NDE do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária - Campus Ji-Paraná), além de ter realizado a padronização dos
planos de ensino, do modelo de avaliação, e da fase em que os planos são efe vamente analisados
pelo NDE. O professor entende que isso tudo jamais seria possível sem a dedicação do grupo que
compõem o NDE atualmente, e expressa o seu profundo agradecimento por isso. Informa ainda que
passou por um problema de saúde alguns meses atrás, o que o levou a refle r e tomar a decisão de
repassar a Coordenação do NDE, e que pretende anunciar essa decisão ao CONDEP-EA. Inclusão de
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pontos de pauta: (1) Escolha de um novo coordenador do NDE. Solicitada pelo prof. Robson.
Colocado em votação a inclusão foi aprovada por unanimidade, passando a ser o sexto ponto de pauta
da reunião. Pontos de pauta: (1) Calendário de reuniões do NDE para o semestre 2021-1. Foi posto
em discussão e acertado entre os membros do NDE as datas das reuniões para o próximo semestre,
assim foram agendadas as reuniões para as 08h dos dias 13 de dezembro de 2021 e 28 de fevereiro
de 2022. (2) Considerações do NDE a professora Patrícia em relação aos quesitos apontados nos
planos de ensino do semestre 2020-2. Após ser colocado em discussão, a prof.ª Ana fez o seguinte
encaminhamento como resposta dos ques onamentos da professora Patrícia enviados por e-mail a
parecerista dos seus planos de ensino do semestre 2020-2 no NDE: O Núcleo Docente Estruturante do
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária não demorou em responder à questão do Plano da
Professora Patrícia, o parecer foi realizado e apreciado em ATA nas datas per nentes, inclusive no
departamento. A Professora Patrícia que não se atentou para as sugestões feitas no parecer,
tampouco com os prazos. Porém entende que o objeto da discussão prescreveu, ou seja, perdeu-se o
objeto já que os planos de ensino em questão são de um semestre que já se encerrou, porém o NDE
pede mais atenção para a Professora Patrícia em relação as sugestões feitas nos próximos pareceres.
O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. (3) Considerações do NDE em relação ao
Memorando nº 3/2021/SAEE-JP/CJP/UNIR - Assunto: Esclarecimentos sobre direitos e
necessidades de uma pessoa com deficiência (Documento SEI 0756175 para resposta ao
requerimento do Requerimento do Acadêmico Natanael Pereira de Oliveira (Documento SEI
0732225). Após ser aberto para discussão, a prof.ª Ana relata da necessidade do SAEE encaminhar no
início de cada semestre aos docentes, dos departamentos da UNIR/JP, que ministrem alguma
disciplina para acadêmico(s) com deficiência um documento que conste a deficiência do(s) aluno(s)
matriculado(s) na turma, bem como as adequações necessárias para ele(s). Também durante a
discussão, os membros do NDE entenderam que a consulta ao SAEE para responder ao requerimento
do acadêmico Natanael trouxe questões  esclarecedoras sobre a legislação, porém não esclareceu
sobre um dos ques onamentos que o acadêmico faz, em documentos diversos, referente a forma de
calcular as notas de cada unidade. Diante disso, e considerando o informe da úl ma reunião sobre um
novo ques onamento do acadêmico, foi feito o encaminhamento  para que fosse enviado para a
PROGRAD o processo com as seguintes indagações: 1) Um acadêmico com deficiência cujas
a vidades avalia vas dadas a ele são as a vidades avalia vas dadas aos demais alunos, com as
devidas adaptações à deficiência visual, tem o direito de que a média de cada unidade seja calculada
diferente da fórmula que se calcula para os demais alunos? 2) Caso a resposta da primeira pergunta
seja não, o aluno não tem direito, um(a) professor(a) tem autonomia para decidir u lizar uma fórmula
diferente do que u liza para os demais alunos para calcular a média sem incorrer em ilegalidade?
Com o intuito de respondermos o requerimento do acadêmico supracitado. Após discussão, foi
colocado em votação o requerimento, o qual foi aprovado por unanimidade. (4) Processo
23118.009994/2021-41 – Planos de Ensino DEA – 2021-01. Durante as discussões sobre o ponto de
pauta surgiram duas dúvidas. A primeira referente a obrigatoriedade ou não de que todos os planos de
ensino devam conter as informações referentes a prova reposi va, bem como do conteúdo que será
cobrado nela. A segunda referente a possibilidade ou não de conter na bibliografia complementar
referências além das que constam no PPC vigente. Devido a tais dúvidas houve o consenso de levá-las
para a reunião do CONDEP-EA para deliberação. Sendo assim, o ponto foi encerrado e será retomado
em reunião extraordinária do NDE na próxima semana, dia 26.10.2021 às 08h. (5) Discussão sobre o
projeto de acolhimento conforme ata de reunião do NDE realizada aos dezenove dias do mês de
agosto do ano de 2021. Durante a discussão as professoras Ana e Renata informaram que fizeram a
metodologia da proposta do projeto de acolhimento e listaram as a vidades a serem desenvolvidas
em três dias de acolhimento aos membros do NDE. O professor Robson disse que devido a vidades de
final de semestre entre outras ainda não concluiu a jus fica va do projeto, porém na reunião de
dezembro trará a parte incumbida a ele. O professor José também informou que ainda não concluiu a
proposta de nivelamento juntamente com o professor Rodrigo, porém na próxima reunião ordinária a
proposta de nivelamento será apresentada. (6) Escolha de um novo coordenador do NDE. Ao
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colocar em discussão o professor Robson relata que devido ao exposto por ele no informe 4) desta
reunião é necessário a eleição de um novo coordenador para o NDE. Durante a discussão a atual vice
coordenadora, prof.ª Ana Lúcia Denardin da Rosa, colocou o seu nome a disposição. Ao colocar em
votação, a professora foi eleita coordenadora do NDE por unanimidade. Devido ao fato da vaga de vice
coordenador(a) ter ficado vago naquele momento, após uma nova discussão a prof.ª Renata colocou o
seu nome a disposição para a vaga de vice coordenadora do NDE, sendo o seu nome aprovado por
unanimidade para ocupar a referida vaga. Nada mais havendo a declarar, a reunião é encerrada às
doze horas e quarenta e quatro minutos e eu José Roberto Ribeiro Júnior, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
29/10/2021, às 19:55, 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 RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
29/10/2021, às 20:31, 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
01/11/2021, às 09:36, 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
0792341 e o código CRC 5256DD77.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0792341
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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 outubro do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma Google
Meet, sob a presidência da Professora Ana Lúcia Denardin da Rosa os membros do NDE para reunião
extraordinária. Abertura: às 8h03min com a presença dos Professores José Roberto Ribeiro Júnior,
Renata Gonçalves Aguiar, Robson Alves de Oliveira e Rodrigo Mar ns Moreira. Informes. Não houve.
Pontos de Pauta: 1. Processo nº 23118.009994/2021-41 – Planos de Ensino – Após a leituras dos
planos de ensino e discussões ficou resolvido: Planos de Ensino. Parecer 124 (0777256) referente ao
Plano de Ensino da disciplina de Cálculo I (0775966) aprovado por unanimidade, com exceção do prof.
José. Parecer 125 (0777322) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Projeto Final de Curso
(0775972) aprovado por unanimidade, com exceção da profª Renata. Parecer 126 (0777339) referente
ao Plano de Ensino da disciplina de Sistema de Água I (0775987) aprovado por unanimidade, com
exceção do prof. Robson. Parecer 127 (0777381) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Sistema
de Esgoto (0775988) aprovado por unanimidade, com exceção do prof. Robson. Parecer 129 (0786150)
referente ao Plano de Ensino da disciplina de Fenômenos dos Transportes - DAE01395 (0772409 )
aprovado por unanimidade, com exceção da profª. Ana. Parecer 130 (0786269) referente ao Plano de
Ensino da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais - DAE01430 (0774170 ) – a decisão
unânime do colegiado foi devolver  para o professor fazer ajustes, conforme as recomendações
no próprio parecer. Parecer 131 (0786329) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Cálculo II
(0775946) aprovado por unanimidade com exceção do prof. José. Parecer 132 (0786334) referente ao
Plano de Ensino da disciplina de Análise, Conservação e Manejo de Recursos Naturais (0775951)
aprovado por unanimidade. Parecer 133 (0786336) referente ao Plano de Ensino da disciplina de
Climatologia (0775963) aprovado por unanimidade com exceção da profª. Renata. Parecer 135
(0786348) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Teoria do Conhecimento Tecnológico -
DAE01423 (0774510) a decisão unânime do colegiado foi devolver para o professor fazer ajustes,
conforme as recomendações no próprio parecer. Parecer 136 (0786353) referente ao Plano de
Ensino da disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental  - DAE01382 (0790876) a decisão
unânime do colegiado foi devolver para a professora fazer ajustes, conforme as recomendações
no parecer. Parecer 137 (0786547) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Hidrologia e
Drenagem (0783547) aprovado por unanimidade. Parecer 138 (0786569) referente ao Plano de Ensino
da disciplina de Estágio Supervisionado (0775073) aprovado por unanimidade. Parecer 139 (0786604)
referente ao Plano de Ensino da disciplina de Desenho e Geomá ca (0775104) aprovado por
unanimidade, com exceção do prof. Rodrigo. Parecer 140 (0786613) referente ao Plano de Ensino da
disciplina de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I ( 0775123) – aprovado por unanimidade,
com exceção do prof. Rodrigo. Parecer  142 (0786638) referente ao Plano de Ensino da disciplina de
 Resíduos Industriais (0775183) aprovado por unanimidade, com exceção do prof. Robson. Parecer 143
(0786911) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Limnologia (DAE01418) (0775239) aprovado
por unanimidade. Parecer 144 (0786922) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Gestão
Ambiental I (DAE01419) (0775472) aprovado por unanimidade. Parecer 147 (0787105) referente ao
Plano de Ensino da disciplina de Resíduos Sólidos Urbanos  (0787083) aprovado por unanimidade.
Parecer 148 (0787110) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Estágio Cidadania I   (0787085)
aprovado por unanimidade. Parecer 154 (0790342) referente ao Plano de Ensino da disciplina de TCC
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(0787142) aprovado por unanimidade. Parecer 155 (0790925) referente ao Plano de Ensino da
disciplina de Química Ambiental I (0790854) a decisão unânime do colegiado foi devolver para a
professora fazer ajustes, conforme as recomendações no parecer. Parecer 156 (0790946) referente
ao Plano de Ensino da disciplina de Biologia Ambiental  (0775943) aprovado por unanimidade. Parecer
157 (0790956) referente ao Plano de Ensino da disciplina de Física II  (0790906 ) aprovado por
unanimidade. O NDE alerta os professores que na nova RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021
– SECONS, não existe mais o ar go que proíbe o discente que não compareceu em uma avaliação de
não realizar a reposi va. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10
horas e 59 minutos e eu, Ana Lúcia Denardin da Rosa, secretária adoc, lavrei a presente Ata, que vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
27/10/2021, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
27/10/2021, às 15:35, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
27/10/2021, às 15:45, 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 RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
29/10/2021, às 15:49, 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
29/10/2021, às 19:18, 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
0792411 e o código CRC 4985FA2D.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0792411
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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 2021, reuniram-se por meio da plataforma Google
Meet, sob a presidência da Professora Ana Lúcia Denardin da Rosa os membros do NDE para reunião
extraordinária. Abertura: às 10h05min com a presença dos Professores José Roberto Ribeiro Júnior,
Renata Gonçalves Aguiar, Robson Alves de Oliveira. Ausência Jus ficada: Rodrigo Mar ns Moreira e
da suplente, Profª Elisabete L. Nascimento. Informes. A professora Ana informa que solicitou um
ponto de pauta na reunião DEA que ocorrerá no dia 29.11.2021, em que pede para o colegiado do DEA
organizar melhor no departamento a solicitação dos planos de ensino por parte dos professores, pois o
NDE vem tendo problemas com a aprovação dos planos, uma vez que, devido aos prazos curtos para
montagem dos planos, por partes dos docentes, e avaliação dos mesmos ,por parte do NDE, quando o
NDE solicita os ajustes nos planos acaba coincidindo com as férias dos docentes. A professora
ressalta que o NDE precisa no mínimo 30 dias para avaliação dos planos de ensino, pois caso seja
necessário solicitar alguma alteração nos planos,  os docentes devem ter um tempo hábil para
promover as alterações e o NDE também deve ter tempo para realizar a nova avaliação, antes da
aprovação em defini vo. Dessa forma, seria necessário o departamento realizar o quadro de horários
para o próximo semestre com uma antecedência de no mínimo 45 dias antes de findar o semestre,
para os professores elaborarem seus planos, que será encaminhado ao NDE pela chefia do DEA e o
NDE  avalie os planos, retorne aos professores, caso necessite de ajustes, esses possam realizar os
ajustes necessário antes de entrarem de férias, para o NDE aprovar em defini vo o plano encaminhar
ao DEA para aprovação e publicação no site do departamento. A professora Ana faz uma sugestão de
calendário - Montar o calendário 2021.2 pelo DEA - A definir, porém até 21.02.2022 deve estar
montado; 21.02. à 7.03.2022 - envio dos planos ao DEA - o prazo que os professores tem para enviar
os planos para o DEA; 08.03.2022 - Envio dos planos ao NDE pelo chefe do DEA; 21.03.2022 - Envio
dos pareceres e sugestões do NDE aos professores; 01.04.2022 - Retorno dos planos ajustados pelos
professores; 08.04.2022 - Aprovação dos pareceres pelo NDE; 11.04.2022 - Envio da ATA de aprovação
do NDE para o DEA para publicação dos planos. Pontos de Pauta: 1 Discussões sobre o processo SEI
nº 23118.011432/2021-67. Em virtude do processo SEI nº 23118.011432/2021-67 e a necessidade de
execução de um relatório para apresentar os resultados ob dos na avaliação CPav e o resultado que
vamos obter nas reuniões que teremos que fazer com servidores e alunos do nosso curso, a professara
Ana juntamente com a Professora Renata fizeram uma proposta de divisão de trabalhos entre os
membros de NDE da seguinte forma: Para execução do  relatório: Renata e Ana fazem os itens 1,2 e 3
e Robson, Rodrigo e José cada um pega um subitem do item 4. Após discussões a discussões  ficou da
seguinte forma o Professor Robson irá elabora o texto sobre a Dimensão Didá co-Pedagógica, o
professor Rodrigo sobre a Dimensão Corpo Docente  e o professor José sobre a  Dimensão
Infraestrutura. Além disso todos os membros de NDE deverão montar uma apresentação que
contempla a parte do relatório que ficou sob sua responsabilidade para compar lhar nas reuniões com
os servidores e alunos. Devido ao prazo imposto pela CPAv e ao fato de que docentes e discente do
curso não tem aulas nas segundas de manhã professoras Ana e Renata propõem que as Reuniões com
servidores e discentes sejam no dia 13.12.2021 sendo que,  das 8h às  8h 50min a reunião será com
os  Professores, das 9h às 9h 50min a reunião será com os Servidores, das 10h 00 às 10h 50min a
reunião será com os alunos e das 11h às  11h 50min uma reunião com os membros do NDE para
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fechamento das reuniões anteriores e definição de prazo para entrega do resultado final do relatório.
Fica acordado que a pauta da reunião do NDE que seria a discussão dos projetos de Extensão ficará
para a próxima reunião do 28.02.2022.  2. Processo nº 23118.009994/2021-41 – Planos de Ensino –
Com base no Parecer 130 (0786269) que refere-se a disciplina de Plano de Ensino da disciplina de
Avaliação de Impactos Ambientais o Professor José de Sá realizou as alterações solicitadas no próprio
documento (0774170 ), assim o colegiado elaborou novo parecer 170 (0821291) que foi aprovado por
unanimidade. Com base no Parecer 135 (0786348) referente ao Plano de Ensino da disciplina
de Teoria do Conhecimento Tecnológico  o Professor José de Sá realizou as alterações solicitadas no
próprio documento (0774510), assim o colegiado elaborou novo parecer 172 (0821301) que foi
aprovado por unanimidade. As professoras Nara, Elisabete e Renata fizeram alterações nos planos e
conforme estabelecido nos incisos III e IV do art. 3º, da Resolução n. 338/CONSEA, de 14 de julho de
2021, esses devem ser reavaliados pelo NDE. E relação ao Plano de Ensino da disciplina de Hidrologia
e Drenagem (0783547) aprovado pela NDE no dia 26.10.2020 com pelo  Parecer 137 (0786547) a
professora Nara propôs um pequena modificação quanto à equação da nota final gerando um novo
plano de Ensino que consta no documento SEI (0813441) assim o NDE elaborou novo Parecer 173
(0821322) que foi aprovado por unanimidade. Em relação aos planos de ensino Plano de Ensino da
disciplina de Limnologia (DAE01418) (0775239)  que tem como parecer do NDE Parecer 143 (0786911)
e Plano de Ensino da disciplina de Gestão Ambiental I (DAE01419) (0775472), que teve Parecer 144
(0786922)   ambos aprovado  na reunião do NDE do dia 26.10.2021 a professora Elisabete em comum
acordo com os alunos trocaram os pesos das avaliações conforme documentos SEI (0821129 e
0821128) respec vamente. Após discussões sobre as alterações nos planos o NDE entende as
alterações devem aprovado por unanimidade, porém o NDE ressalta o fato de na hora da publicação
dos planos,  devem ser publicados  junto os documentos SEI (0821129 e 0821128). Em relação ao
Plano de Ensino da disciplina de Climatologia (0775963) aprovado pela NDE no dia 26.10.2020 com
pelo  Parecer Parecer 133 (0786336) a professora Renta  propôs re ficação do plano de ensino da
disciplina, documento SEI  (0821717), que após discu do e ajustado com os discentes na aula do dia
19.11.2021, o ajuste realizado é o seguinte, onde se lê:  para a troca de informações e envio de
material a ferramenta principal será a plataforma Sala Virtual; leia-se: para a troca de informações e
envio de material a ferramenta principal será a plataforma SIGAA, além disso a professora fez mais
alguns ajustes, mas foi apenas acrescentar  link e mudar a ordem da N1 e N2, porém nada
substancial. Assim o NDE elaborou novo Parecer 174 (0822838)  que foi aprovado por unanimidade
com exceção da interessada, Profª Renata. Com relação a essas alterações nos planos de ensino o
NDE deixa claro que só fez essa nova avaliação, pois os planos não haviam sidos aprovados no
CONDEP/DEA, caso contrário essa nova avaliação deveria ser realizada pelo próprio CONDEP, além
disso, o NDE entende que é interessante que o professor que deseje fazer alterações no seu plano
após sua aprovação junto CONDEP/DEA, no ato de pedir o ponto de pauta deixe  claro quais foram as
alterações realizadas no novo plano de ensino. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 11 horas e 23 minutos e eu, Ana Lúcia Denardin da Rosa, secretária adoc, lavrei a
presente Ata, que vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
26/11/2021, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
26/11/2021, às 15:51, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
26/11/2021, às 17:11, 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
26/11/2021, 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
0823156 e o código CRC 513DAC53.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0823156

Ata de Reunião DAEA-JP 0823156         SEI 999016864.000067/2020-16 / pg. 33

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


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de 2021, reuniram-se por meio da plataforma Google
Meet, sob a presidência da Professora Ana Lúcia Denardin da Rosa os membros do NDE para reunião
extraordinária. Abertura: às 10h30min com a presença dos Professores José Roberto Ribeiro Júnior,
Renata Gonçalves Aguiar, Robson Alves de Oliveira e Rodrigo Mar ns Moreira. Informes. Não houve. 
Pontos de Pauta: 1) Relatório da Avaliação Interna do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
(EAS) (2021-2024). – Após a realização das reuniões no dia 13.12.2021 com professores, técnicos e
alunos do EAS, conforme atas registradas no SEI sob os números 0843738, 0843740, 0844546, o NDE
elaborou o relatório. Colocado o relatório em discussão e após ajustes no  mesmo os membros do NDE
aprovam por unanimidade a versão do relatório que está apresentado no documento SEI
n. 0848082.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 24
minutos eu, Ana Lúcia Denardin da Rosa, secretária adoc, lavrei a presente Ata, que vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
21/12/2021, às 21:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
21/12/2021, 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 ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
22/12/2021, às 05:31, 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
22/12/2021, às 12:45, 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
0848055 e o código CRC E28B46A5.

Referência: Proces s o nº 999016864.000067/2020-16 SEI nº 0848055
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