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
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Fenômenos dos Transportes
DAE01395
Ana Lúcia Denardin da Rosa
Alberto Dresch Webler
3º
1
2021
2020
8
160

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Definições e fundamentos gerais. Introdução à Mecânica dos Fluidos. Princípios fundamentais.
Formulação diferencial. Camadas-Limite. Formulação numérica. Formulação Integral.
Formulação Empírica. Tópicos Especiais.

OBJETIVO
Introduzir os conceitos e formulações fundamentais dos escoamentos de fluídos e dos
processos de transferências de calor , massa e momentum

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Aulas

Dia

Conteúdo

1 18.11.2021

Aula 1 - Apresentação

2 23.11.2021

Revisão dos Conteúdos

3 25.11.2021

Definição de fluído

4 26.11.2021

Aula Extra - Exercícios Revisão

5 30.11.2021

Propriedade dos fluídos

6 02.12.2021

Estática

7 03.12.2021

Aula Extra - Exercícios Propriedade dos Fluidos

8 7.12.2021

Exercícios - Estática

9 9.12.2021

Força sobre comporta

10 10.12.2021

Aula Extra- Continuação de força sobre comporta

11 14.12.2021

Exercícios

12 16.12.2021

Aula Reservada para preparação do trabalho

13 17.12.2021

Aula Extra- Reservada para preparação do trabalho

14 21.12.2021

Apresentação trabalhos

15 23.12.2021

Prova 1
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16 28.12.2021

Cinética

17 30.12.2021

Continuação Cinética

18 01.02.2022

Exercícios Cinética

19 3.02.2022

Equação da energia

20 04.02.2022

Aula Extra -Continuação Eq. Energia

21 8.02.2022

Exercícios

22 10.02.2022

Correção da Prova e exercícios

23 11.02.2022

Aula Extra -Quantidade de movimento

24 15.02.2022

Exercícios

25 17.02.2022

Generalização das Equações Integrais para Regime Variado

26 18.02.2022

Aula Extra -Continuação Generalização das Equações Integrais para Regime Variado

27 22.02.2022

Exercícios

28 24.02.2022

Aula Reservada para preparação do trabalho

29 25.02.2022

Aula Extra-Apresentação trabalhos

30 01.03.2022

Feriado

31 3.03.2022

Prova 2

32 04.03.2022

Aula Extra -Análise diferencial

33 08.03.2022

Continuação Análise diferencial

34 10.03.2022

Exercícios Análise diferencial

35 11.03.2022

Aula Extra - Análise de Semelhança

36 15.03.2022

Análise de Semelhança

37 17.03.2022

Continuação Análise de Semelhança

38 18.03.2022

Aula Extra -Exercícios Análise diferencial

39 22.03.2022

Correção Prova 2

40 24.03.2022

Transmissão de calor

41 25.03.2022

Aula Extra-Continuação Transmissão de calor

42 29.03.2022

Exercícios

43 31.03.2022

Prova 3

As aulas Extras serão TODOS ministradas nas sextas-feiras a tarde

Observação: Todos os professores que ministram aula para a turma em questão, assim como o chefe de departamento, foram avisados via email, enviado dia 01.10.2021, que as aulas de reposição da disciplina de FT estão programada para acontecer nas sextas-feiras no período
vespertino, conforme discutido em reunião do DAEA.
A prova repositiva será realizada,conforme calendário acadêmico, no dia 05.04.2021.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet, o sistema SIGAA
e o Sala Virtual para desenvolvimento de atividades.
Horário de atendimento ao discente:
Segundas das 16h às 18 horas

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
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As aulas serão síncronas e assíncronas, na proporção de 50%. As aulas síncronas serão
ministradas via Google Meet. Os materiais para as aulas assíncronas serão disponibilizadas na
Sala Virtual e no canal do youtube da docente Ana Lúcia Denardin da Rosa, além da
bibliografia adotada.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
A avaliação será composta de provas, trabalhos e de respostas a questões propostas ao final
de algumas aulas que serão nomeadas questões e disponibilizadas no Sala virtual para os
discente realizarem das 16h até as 23h e 59 min do dia em que foi disponibilizada.
Os alunos com deficiência terão condições especiais para avaliação, conforme direito
amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Para tanto o discente deve procurar a docente, ou haver um encaminhamento do SAEE, no
qual fique explicito a deficiência do discente.
De modo geral as atitudes que serão tomadas, podendo ser descritas outras, conforme a
necessidade específica do discente com deficiência:
- Horário maior para realização das atividades;
- Sala virtual, na qual estarão disponibilizados anteriormente a aula os materiais, que poderão
ampliados e lidos em programas específicos e vídeos aulas sobre o conteúdo a ser abordado.
Será seguida a Legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:
Para avaliação serão realizadas
Instrumento de avaliação

Peso

Prova 1 (P1)

0,6

Prova 2 (P2)

0,6

Prova 3 (P3)

0,6

Trabalho em grupo 1 (TG1)

0,4

Trabalho em grupo 2 (TG2)

0,4

Questões pós aula (QPA)

0,4

As notas parciais N1 e N2 serão calculadas pelas equações

A Nota Final (NF) do semestre será calculada pela equação

O acadêmico que obtiver média final inferior a 6,0, terá direito a uma prova repositiva. A prova
repositiva irá substituir o valor de N1 ou N2 e será de todo o conteúdo do semestre.
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BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BIRD, R.B.; STEWART, W.E.; LIGHTFOOT, E.N. Fenômenos de transporte. Rio deJaneiro:
LTC, 2004.
ROMA, W.L.N. Fenômenos de transporte para engenharia. Rima, 2006.
SCHULZ, H. E. O essencial em fenômenos de transporte. São Carlos: EESC/USP, 2003
Complementar:
FOX, R.W.; McDONALD, A.T. Introdução à mecânica dos fluidos. Rio de Janeiro:LTC, 1998.
JIRKA, G.H.; SOCOLOFSKY, S. Environmental fluid mechanics. 2006. Notas de aula
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
20/10/2021, às 10:44, 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
0772409 e o código CRC 33B91FE7.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CÓDIGO:
DAE01432
PROFESSOR (a):
Alberto Dresch Webler
COORDENADOR (a):
Alberto Dresch Webler
PERÍODO:
10º Período
SEMESTRE:
1º Semestre
ANO:
2021
TURMA:
Especial
CRÉDITOS:
16
CARGA HORÁRIA:
320

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Estágio profissional em instituição ou empresa parceira do curso, em atividade ou atividades
de engenharia ambiental e sanitária, realizado conforme o plano de estágio formulado
conjuntamente pelo supervisor de estágio e pelo orientador do aluno-estagiário na organização
parceira e por ambos avaliado.

OBJETIVO
O Estágio Supervisionado em Engenharia Ambiental e Sanitária deverá proporcionar ao aluno
do curso conforme o § 2º do Art. 1º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008:" [...]
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho."
Neste sentido, listam-se os seguintes objetivos do estágio:
Adquirir experiência profissional em Engenharia Ambiental e Sanitária;
Praticar os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do Curso; e
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Desenvolver a prática profissional com base nos conhecimentos técnicos e científicos
obtidos no curso.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Haverá duas aulas remotas, onde: na primeira aula será apresentado o plano e o quadro de
vagas para estágio das empresas, bem como a distribuição dessas vagas aos acadêmicos
matriculados na disciplina para poderem iniciarem o seu estágio; e a segunda aula os alunos
apresentação de forma oral as atividades desenvolvidas no estágio.
Os conteúdos trabalhados por cada acadêmico constará no plano de trabalho de estágio do
acadêmico, o qual será elaborado pelo supervisor da empresa, bem como pelo professor
orientador de estágio.
METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Serão duas aulas remotas, onde: a primeira aula será uma aula expositiva e dialogada na
qual será presentado o plano de ensino e o quadro de vagas para estágio nas empresas, bem
como a distribuição dessas vagas aos acadêmicos matriculados na disciplina para poderem
iniciarem o seu estágio; e a segunda aula, que ocorrerá ao final da disciplina, será seminário
no qual os acadêmicos irão apresentar as atividades desenvolvidas durante o estágio.
Durante o restante da disciplina haverá acompanhamento diário das atividades realizadas
pelos estagiários nas empresas, por seus supervisores. E acompanhamento pelo professor da
disciplina através da contatação com os supervisores dos estagiários nas empresas, quando
necessário, bem como pelo relatório das atividades que deverá ser entregue pelo
acadêmico.
Horário de atendimento ao discente:
Segundas-feiras das 19h às 20h.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Google Meet
RNP - Conference Web
Notebook

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
A supervisão dos estagiários será realizada de forma individual pelos professores da disciplina
Plano de Ensino DAEA-JP 0775073
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Estágio Supervisionado e por um supervisor de estágio, indicado pela instituição concedente
do estágio. A avaliação será realizada pelo supervisor e professores da disciplina, observando:
a) o supervisor de estágio na empresa terá como base para as avaliações, as atividades
desenvolvidas pelo aluno durante o Estágio, cujos resultados serão registrados na ficha de
avaliação; e
b) os professores da disciplina farão sua avaliação baseando-se na apresentação oral das
atividades desenvolvidas, pelo aluno.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

A média final será obtida pela seguinte formula:

Média Final = N1 + N2 /2
onde:
N1 é a nota atribuída pelo supervisor de estágio na empresa que terá como base para a
avaliação, as atividades desenvolvidas pelo aluno durante o Estágio, cujos resultados serão
registrados na ficha de avaliação.
e
N2 é a nota atribuída pelo professore da disciplina que fará sua avaliação baseando-se na
apresentação oral das atividades desenvolvidas pelo aluno.
Em detrimeno a característica da disciplina não haverá repositiva.

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a 6 (seis) será aprovado.
Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Docente, em 21/10/2021,
às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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
0775073 e o código CRC 77466B81.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Desenho e Geomática
CÓDIGO:
DEA01396
PROFESSOR (a):
Rodrigo Martins Moreira
COORDENADOR (a):
Alberto Dresch Webler
PERÍODO:
3º
SEMESTRE:
1º
ANO:
2021
TURMA:
2020
CRÉDITOS:
04
CARGA HORÁRIA:
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Desenvolvimento, representação, observação, elementos e expressão. Projeções planas.
Normas ABNT. Perspectivas. Desenho arquitetônico. Memorial descritivo. Layout e ergonomia.
Computação gráfica. Efemérides terrestres. Sistemas de coordenadas, projeções cartográficas
e datum. Planimetria. Altimetria. Equipamentos analógicos e digitais. Recursos
computacionais. Confecção de mapas e cartas. Técnicas de levantamento de campo.

OBJETIVO
Construir conhecimento junto aos discentes os conceitos e práticas em desenho e geomática.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução ao desenho e geomática
Plano de Ensino DAEA-JP 0775104
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Projeções planas, cônicas e cilíndricas
Escala
Sistemas de Posicionamento Global
Normas ABNT para desenho técnico - normas gerais para projetos de engenharia
Normas ABNT para desenho técnico - tipos de vistas
Perspectivas em desenho técnico
Avaliação dissertativa e objetiva
Princípios de cartografia
Introdução à topografia: Equipamentos analógicos e digitais para levantamentos
planialtimétricos
Técnicas de levantamento planialtimétricos
Recursos computacionais para confecção de produtos cartográficos
Introdução Computação gráfica em geomática - apresentação do Google Earth Pro e
GAIA
Introdução Computação gráfica em geomática - apresentação do QGis
Suporte para elaboração do trabalho final
Entrega e discussão da versão prévia do trabalho final
Entrega do trabalho final
Repositiva

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
A metodologia utilizada será a Problem Based Learning (PBL).
Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e
exemplos práticos utilizando plataformas de aula virtuais.
Serão ministradas 60% de aulas síncronas e 40% de aulas assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 14:00 e 15:00 horas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas ferramentas digitais como:
A plataforma SIGAA para descrição do plano de ensino e conteúdo das aulas, bem como,
para avaliações;
Plataformas online de compartilhamento de vídeos, como o Youtube;
Google classroom para disponibilização de videoaulas.

Plano de Ensino DAEA-JP 0775104
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AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Será cobrado uma avaliação com valor de 10 pontos para compor a N1, e a avaliação do
trabalho final valendo 10 pontos, compondo a N2. A repositiva será feita para substituir a menor
nota.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Nota 1 = Avaliação (10 pontos)
Nota 2 = Trabalho final (10 pontos)
Nota Final = (N 1+ N 2)/2

Como estabelecido pelo Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Rondônia – Campus Ji-Paraná para o curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária, as composições das notas podem ser subdivididas, mas ao final gerar as médias, as
quais os alunos terão direito a repor a menor média obtida N1 ou N2, na forma
de Prova Repositiva segundo os seguintes os critérios:
1. Para Provas, ou seja, a nota N1: a Prova Repositiva será referente
a todo conteúdo ministrado na disciplina.
2. Para Projeto Final, ou seja, a nota N2: a Prova Repositiva será referente a Projeto Final.
Para mais informações consultar a Resolução n. 338, de 14 de julho de 2021 que regulamenta
o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR - Revoga a Resolução
251/1997/CONSEPE.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BORGES, A.C. Topografia. São Paulo: Edgard Blücher, 1977. v.1.
IBGE. Noções básicas de cartografia. Rio de Janeiro, 1999. Manuais Técnicos em
Geociências, n.8. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/
MONTENEGRO, G.A. Desenho arquitetônico. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
Plano de Ensino DAEA-JP 0775104
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Complementar:
OLIVEIRA, C. Curso de cartografia moderna. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. Disponível em:
http://www.biblioteca.ibge.gov.br/
User guide/Manual QGIS 2.18. Disponível em https://docs.qgis.org/2.18/pdf/pt_BR/QGIS-2.18UserGuide-pt_BR.pdf
Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I
CÓDIGO:
DAE01406
PROFESSOR (a):
Rodrigo Martins Moreira
COORDENADOR (a):
Alberto Dresch Webler
PERÍODO:
5º
SEMESTRE:
1º
ANO:
2021
TURMA:
2019
CRÉDITOS:
04
CARGA HORÁRIA:
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Banco de dados, projeto e planos de informação. Modelo de dados. Entrada de dados. Préprocessamento. Processamento. Manipulação. Produção de mapas. Princípios físicos do
sensoriamento remoto. Comportamento espectral de alvos. Imagens e fotos aéreas. Imagens
orbitais. Fotointerpretação. Aplicações.

OBJETIVO
Construir conhecimento teórico e prático junto aos discentes quanto a geoprocessamento e
sensoriamento remoto.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução a disciplina de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I
2. Sistemas de coordenadas e coleta de informações geográficas (dados vetoriais e
matriciais)
Plano de Ensino DAEA-JP 0775123
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fundamentos e princípios de sensoriamento remoto, geoprocessamento e SIG
Noções de cartografia (aplicações práticas)
Latitude e longitude, definição de mapas, cartas e plantas, conceito de datum
Apresentação do QGis como plataformas SIG e banco de dados geográficos
Bases de dados para aquisição de imagens matriciais
Bases de dados para aquisição de dados vetoriais
Entrega da versão prévia do projeto
Tratamento dos dados na plataforma do Qgis
Avaliação
Criação e edição de feições linha, ponto e polígono no Qgis - Selecionar e salvar
polígono - Edição do Layout de mapas no Qgis
Compilação de bandas e Recorte de raster usando polígono
Reprojeção de Coordenadas de arquivos matriciais e vetoriais
Entrega e discussão da versão prévia do trabalho final
Entrega trabalho final
Repositiva

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
A metodologia utilizada será a Problem Based Learning (PBL).
Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e
exemplos práticos utilizando plataformas de aula virtuais.
Serão ministradas 60% de aulas síncronas e 40% de aulas assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 15:00 e 16:00 horas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas ferramentas digitais como:
A plataforma SIGAA para descrição do plano de ensino e conteúdos das aulas, bem
como, para avaliações;
Plataformas online de compartilhamento de vídeos, como o Youtube;
Google classroom para disponibilização de videoaulas.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Plano de Ensino DAEA-JP 0775123
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No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
A N1 será composta por cinco atividades (cada uma valendo 1 ponto) e uma avaliação com
questões dissertativas e objetivas (5 pontos).
A N2 será composta pela avaliação do Trabalho Final (10 pontos).
A repositiva será feita para substituir a menor nota (N1 ou N2).
Caso seja para repor a N1, o discente deverá realizar TODAS as atividades práticas propostas
na N1.
Caso seja para repor a N2, o discente deverá refazer o Trabalho Final.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Nota 1 = Atividades (5) + Avaliação com questões dissertativas e objetivas (5)
Nota 2 = Trabalho Final (10)
Nota Final = (N 1+ N2)/2

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A.M.V. Introdução à ciência da geoinformação. 2006.
Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd
MOREIRA, M.A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. São
José dos Campos: INPE, 2001.
Complementar:
DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A.V.M. Análise espacial de dados
geográficos. 2006. http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise
INPE. Manual do usuário SPRING. 2006. Disponível em:
http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html
KENNIE, T.J.M.; MATEWS, M.C. Remote sensing in civil engineering. New York: John Wiley,
1985.
Plano de Ensino DAEA-JP 0775123
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Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Resíduos Industriais
CÓDIGO:
DAE01428
PROFESSOR (a):
Alberto Dresch Webler e Robson Alves de Oliveira
COORDENADOR (a):
Alberto Dresch Webler
PERÍODO:
2021/1
SEMESTRE:
ANO:
2021
TURMA:
2017
CRÉDITOS:
4
CARGA HORÁRIA:
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Unidade I: Principais tipos de efluentes industriais.
Unidade II: Características e Tratamento.
Unidade III: Seleção do sistema de tratamento adequado.
Unidade IV: Elementos para análise de sistemas de tratamento.

OBJETIVO
Desenvolver nos acadêmicos o entendimento de como elaborar sistemas de tratamento a partir
de parâmetros físico-químicos e características produzidas por atividades industriais.

Plano de Ensino DAEA-JP 0775183
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Conceitos Gerais
2. Técnicas e metodologias de amostragem
3. Ensaios de tratabilidade
4. Avaliação qualitativa e quantitativa de despejos industriais;
5. Tratamento convencional por meios Físicos (Separação de sólidos grosseiros; Equalização;
Separação de óleo livre por gravidade; Sedimentação; Filtração; Flotação a ar dissolvidos)
6. Técnicas de ajustes de pH
7. Tratamento biológicos (Lagoa anaeróbia, facultativa, aeróbia, maturação, UASB, lodos
ativados, MBBR, Discos biológicos Rotativos, Sistemas de Aeração, Mecanismo de
degradação de alguns contaminantes perigosos; Nitrificação/desnitrificação, Mecanismo de
Degradação biológica do fósforo; Remoção de Poluentes prioritários)
8. Tratamento por Adsorção
9. Tratamento por membranas
10. Troca Iônica
11. Tratamento por processos químicos oxidativos
12. Resíduos sólidos industriais.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e
exemplos práticos utilizando plataformas de aula virtuais.
Com 60% síncronas e 40% assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quarta feira das 17h às 19horas

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta RNP e Meet.
Plano de Ensino DAEA-JP 0775183
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Software de criação de aulas em forma de slide;
Vídeos para subsidiar conhecimentos práticos, os vídeos serão acessados em plataformas de
vídeo.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Duas provas (7,0 pontos cada), e avaliações de caráter surpresa (2,0 pontos), dois trabalhos,
(2,0 pontos cada) sob a forma de relatório e o outro em forma de apresentação oral.
A repositiva será feita para substituir uma das notas (N1 ou N2).
Avaliação dos acadêmicos com deficiência: aos acadêmicos com deficiência será
oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem como a realização
de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um previamente informados
pelo aluno ou SAEE (Serviço de Atendimento Educacional Especializado).
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Será seguida a Legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:
Descrever a forma de composição da média:
NOTA FINAL
Nota 1 = 7,0 (Prova 1) + 2,0 (Trabalho 1) + 1,0 (50% das provas surpresas)
Nota 2 = 7,0 (Prova 2 + 2,0 (Trabalho 2) + 1,0 (50% das provas surpresas)
Nota Final Média = (Nota 1+ Nota 2)/2
A repositiva será a substituição da menor dentre as duas notas (N1 ou N2). O Conteúdo da
repositiva será o conteúdo de toda disciplina.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BRAILE, P. M.; CAVALCANTI, J.E.W.A. Manual de tratamento de águas residuárias
industriais. São Paulo: CETESB, 1979.
METCALF and EDDY. Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. New
Plano de Ensino DAEA-JP 0775183
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York: McGraw-Hill, 2002.
NUNES, J.A. Tratamento físico-químico de águas residuárias. Rio de Janeiro: ABES,
1996.
Complementar:
EYSENBACH, E. et al. Pretreatment of industrial wastes. Alexandria: Water
Environmental Federation, 1994.
TORRES, E.M.M. Fundamentos aplicados aos processos de gestão ambiental na
indústria. Brasília: SENAI/DN, 2004.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
26/10/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0775183 e o código CRC 8F11054F.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSORA:
COORDENADOR:
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Limnologia
AMB53
Elisabete Lourdes do Nascimento
Alberto Dresch Webler
Sétimo
2021.1
2021 (17.11.21-02.04.22)
2018
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Propriedades físicas e químicas dos corpos limnicos. Distribuição da luz e do calor nos corpos
limnicos. Sólidos dissolvidos. Ciclo limnico dos macro e micro ambientes. Gases dissolvidos.
Dinâmica do oxigênio dissolvido. Sistema bicarbonato, pH, dureza, acidez e alcalinidade das
águas limnicas. Bacias limnicas. Origem e morfometria. Origem e natureza da biota limnica:
bactérias, algas, fungos, invertebrados e vertebrados. Comunidades limnicas: neuston,
plâncton, aufwuche, necton e benton. Nichos ecológicos. Fluxo de energia nos ecossistemas.
Ambientes lóticos e lênticos. Sistema fluvial amazônico. Determinação e relação dos
processos básicos referentes ao balanço de água, inundação e sedimentação. Relação entre
clima e topografia do solo, vegetação e uso da terra.

OBJETIVO
Promover o conhecimento dos fundamentos da ciência Limnologia no que se refere aos
conceitos, bem como familiarizar o graduando com os métodos de avaliação limnológica,
desde a amostragem quanto às metodologias laboratoriais. De forma que de posse dos
resultados obtidos, o acadêmico esteja apto às interpretações e discussões dos mesmos,
através de uma visão holística das aplicações que esta importante ciência possui no campo da
Plano de Ensino DAEA-JP 0775239
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através de uma visão holística das aplicações que esta importante ciência possui no campo da
engenharia ambiental e sanitária.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução a Limnologia. Profissional limnólogo. Campo de atuação para Engenheiro
Ambiental e Sanitarista na limnologia. Gênese dos Ecossistemas Lacustres.
2. A radiação solar e seus efeitos em ecossistemas aquáticos continentais/temperatura.
3. Principais cátions e ânions. Sólidos dissolvidos. Condutividade Elétrica.
4. Oxigênio dissolvido. Métodos de amostragem e determinação da concentração de oxigênio
dissolvido (sonda/titulação).
5. Comunidade aquáticas: fitoplâncton e produção primária, zooplâncton, perifíton, macrófitas
aquáticas e bentos.
6. Nutrientes. Fósforo. Ciclagem do fósforo nos ambientes aquáticos continentais.
7. Nutrientes. Nitrogênio. Ciclagem do nitrogênio nos ambientes aquáticos continentais.
8. Carbono orgânico, inorgânico e pH.
8. Eutrofização. Recuperação de áreas eutrofizadas.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Nas aulas síncronas, haverá interação entre professor e aluno em tempo real, propiciando
maior troca de conhecimento. As aulas assíncronas ocorrerão mediante planejamento de
estudos de cada discente. Sendo autorizadas atividades práticas pela instituição, quando da
publicação do Plano de Biossegurança em virtude da COVID-19, aulas práticas no Laboratório
de Microbiologia e Limnologia-LABLIM e aula em campo estão previstas.
Horário de atendimento ao discente:
Sexta-feira, 14:00 às 17:00hs.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Planeja-se 70% de atividades síncronas e 30% de atividades assíncronas. As aulas serão
expositivas e dialogadas utilizando o Google Meet. O material para estudo e realização de
atividades assíncronas será disponibilizado aos alunos através da Sala Virtual, utilizada
também para o desenvolvimento de atividades. Estão previstas aulas práticas a serem
realizadas no Laboratório de Microbiologia e Limnologia-LABLIM, a partir do momento que
estas atividades práticas sejam autorizadas pela UNIR mediante o Plano de Biossegurança.
Plano de Ensino DAEA-JP 0775239
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AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
N1: Seminário (10 pontos) e N2: Prova (10 pontos).
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para a realização de todas
as atividades, bem como as adaptações necessárias para a realização destas, conforme as
necessidades específicas de cada acadêmico, de acordo com a legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:
Nota Final (NF) = (N1 (nota seminário, 10 pontos) + N2 (nota prova, 10 pontos))/2 = 10
Como consta no Art. 8º (RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021) o discente que
obtiver nota final inferior a 6,0 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva, substituindo a nota
de menor valor obtida durante o período letivo.
A avaliação repositiva consistirá em uma prova escrita que será elaborada baseada em todo o
conteúdo ministrado durante a disciplina.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3° edição, Ed. Interciência, 2011. 790p.
TUNDISI, J. G. Limnologia. 1° edição, Ed. Oficina de Textos, 2008. 631p.
Complementar:
BICUDO, E. M. C. & BICUDO, D.C. (Org). Amostragem em Limnologia. 1° edição, Ed. Rima.
371p.
ROLAND, F., CESAR, D., MARINH. Lições de Limnologia. 1° edição, Ed. Rima. 532p.
ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2° edição, Ed. Interciência, 1998. 548p.
Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em
27/10/2021, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0775239 e o código CRC CBBD5C18.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSORA:
COORDENADOR:
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Gestão Ambiental I
AMB37
Elisabete Lourdes do Nascimento
Alberto Dresch Webler
Sétimo
1
2021 (17.11.21-02.04.22)
2018
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Introdução. Componentes da gestão ambiental. Sistema integrado da gestão
ambiental. Fundamentação do controle ambiental. Fundamentação social, política e cultural
do ambiente. Planejamento e gestão de recursos hídricos. Estudos aplicados a
gestão ambiental. Instrumentos de gestão e suas implementações. Conceitos e praticas. Base
legal e institucional para a gestão ambiental.

OBJETIVO
Promover o conhecimento de importantes conceitos da gestão ambiental e sua importância no
âmbito do ambiente natural e construído, abordando os principais instrumentos da gestão
ambiental. De forma que o acadêmico adquira conhecimento sobre às principais temáticas e a
importância da prática da gestão ambiental.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução a Gestão Ambiental. Crescimento Populacional. Consumo. Trajetória do
Movimento Ambientalista.
2. Consumo Consciente. Pegada Ecológica. Desenvolvimento Sustentável.
3. Instrumentos da Gestão Ambiental. Licenciamento Ambiental.
4. Educação Ambiental. Legislação.
5. Sistema de Gestão Ambiental.
6. Auditoria Ambiental. Legislação.
7. Política e Legislação Ambiental como instrumento de Gestão Ambiental.
8. Gestão de Recursos Hídricos.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
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Nas aulas síncronas, haverá interação entre professor e aluno em tempo real, propiciando
maior troca de conhecimento. As aulas assíncronas ocorrerão mediante planejamento de
estudos de cada discente.
Horário de atendimento ao discente:
Segunda-feira, 14:00 às 17:00hs.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Planeja-se 60% de atividades síncronas e 30% de atividades assíncronas. As aulas serão
expositivas e dialogadas utilizando o Google Meet. O material para estudo e realização de
atividades assíncronas será disponibilizado aos alunos através da Sala Virtual, utilizada
também para o desenvolvimento de atividades.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Trabalho escrito, seminário e Prova.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para a realização de todas
as atividades, bem como as adaptações necessárias para a realização destas, conforme as
necessidades específicas de cada acadêmico, de acordo com a legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:
N1 = Trabalho escrito e seminário no valor de 5 pontos cada, totalizando 10 pontos, + N2 prova
escrita no valor de 10 pontos. Logo para composição da nota final (NF), tem-se: (N1+N2) / 2 =
10.
Como consta no Art. 8º (RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021) o discente que
obtiver nota final inferior a 6,0 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva, substituindo a nota
de menor valor obtida durante o período letivo.
A avaliação repositiva consistirá em uma prova escrita que será elaborada baseada em todo o
conteúdo ministrado durante a disciplina.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
MOREIRA, M. S. Estratégia e implantação do sistema de gestão ambiental modelo
ISO 14000. Belo Horizonte: Desenvolvimento Gerencial, 2001.
PHILIPPI JR., A.; ROMERO, M.A.; BRUNA, G.C. Curso de gestão ambiental. Barueri: Manole, 2004.
Complementar:
BURSZTYN, M.A.A. Gestão ambiental: instrumentos e práticas. Brasília: IBAMA, 1994.
FERREIRA, L.C. A questão ambiental: sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. São Paulo: Jinkings, 1998.
GOLDEMBERG, J.; VILLANUEVA, L.D. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: EDUSP, 2004.
GUIVANT, J.S. et al. Meio ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios para as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2001.
HOJDA, R.G. ISO 14001: sistemas de gestão ambiental. São Paulo: EPUSP, 1997. Dissertação de mestrado.
VARGAS, H.C.; RIBEIRO, H. (org.) Novos instrumentos de gestão ambiental urbana. São Paulo: EDUSP, 2004.
Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em
27/10/2021, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0775472 e o código CRC EDB9EDDE.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:

Biologia Ambiental
DAE01386

PROFESSOR (a):

Dra . Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Alberto Dresch Webler
1º
1º
2021
2021
04
80

COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Origem da vida e as Teorias da Evolução. Estrutura, Funções e Evolução das Células. Sistemática: A Ciência da
Diversidade Biológica. Organização Celular. Tamanho e Forma Celulares. Características das Células
Procarióticas e Eucarióticas. Funções Celulares. Bactérias e Arqueas - Vírus - Classificação e Replicação.
Fungos e Importância Econômica. Microrganismos Eucariontes e Parasitas. Protozoários. Algas – Importância
na Qualidade da Água. Conceitos Essenciais de Metabolismo. Noções sobre Catabolismo e Anabolismo.
Papel das Mitocôndrias na Transferência e Armazenamento de Energia. Introdução a Fotossíntese e
Respiração. Componentes Químicos da Célula. Bases Macromoleculares da Constituição Celular. Replicação,
Transcrição, Síntese Proteica. Técnicas de Biologia Molecular.
OBJETIVO
O objetivo geral da disciplina de Biologia Ambiental no curso é fornecer a base do conhecimento teórico e
científico sobre as questões relacionadas a diversidade biológica na Terra, a fim de que os alunos possam
compreender melhor as características gerais dos sistemas vivos, bem como os conteúdos que estão
correlacionados com o Meio, Ambiente e a Engenharia. Os objetivos específicos dessa disciplina são:
Compreender as teorias da origem e evolução da vida na Terra;
Conhecer as características gerais das células, dos vírus, das bactérias, dos protozoários das algas e dos
fungos microscópicos;
Detalhar as formas essenciais de metabolismo energético nas células;
Mencionar os diferentes tipos de microrganismos que têm influência ambiental.
Plano de Ensino DAEA-JP 0775943
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
AULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATA
16/11
23/11
30/11
07/12
14/12
21/12
01/02
08/02
15/02
01/03

10

08/03

11

15/03

12

22/03

13
14

29/03
05/04

CONTEÚDO
Apresentação do Plano de Curso A1: Origem da vida. A:2 Estrutura Celular; Vírus
A3: Sistemática. Seres procariontes
A4: Evolução da Célula. A célula eucarionte
A5: Componentes Químicos da Célula – Biomoléculas I
A6: Biomoléculas II e Metabolismo Celular
A7: Fotossíntese e Respiração
A8: Replicação do DNA
A9: Evolução das Espécies
Avaliação Escrita 1
Feriado: Carnaval
Seminários: 1 - Arqueobactérias: exobiologia e importância econômica e 2: Bactérias: meio
ambiente e importância econômica
Seminários: 3 – Fungos e líquens: meio ambiente e importância econômica e 4- Algas: meio
ambiente e importância econômica
Seminário 5 - Protozoários: meio ambiente e importância econômica e 6As Plantas: classificação e biomas brasileiros.
Avaliação Escrita 2
Avaliação Repositiva

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aula expositiva dialogada por meio de videoconferência; discussão de textos; debates; realização de
seminários; pesquisa bibliográfica; elaboração de roteiros de estudo. As aulas serão síncronas (65%) e
assíncronas (35%). As aulas síncronas serão ministradas via Google Meet. As atividades assíncronas serão
disponibilizadas na plataforma Moodle (Sala Virtual do componente curricular).
Horário de atendimento ao discente:
Segundas-feiras, das 8H00 às 11H00
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas as seguintes ferramentas digitais:
A plataforma MOODLE, www.salavirtual.unir.br, na qual serão disponibilizados os materiais didáticos
(slides, vídeos, artigos, livros digitais, avaliações), Plano de Ensino, Cronograma das aulas, Avisos e
Fóruns de discussão;
Google Meet para realização de videoconferências.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
A nota final do acadêmico será obtida pelo cálculo da média aritmética das duas notas seguintes:
Nota 1: Duas Avaliações Escritas (5 pontos cada uma). Total: 10 pontos;
Nota 2: Seminário realizado em grupo (5 pontos); Três Roteiros de estudo (3 pontos); Participação oral
referente às questões contidas nos roteiros de estudo (2 pontos). Total: 10 pontos.
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Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme direito
amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades,
bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Nota Final: (Nota 1+ Nota 2)/2
A Avaliação Repositiva será realizada com os conteúdos abordados nas duas avaliações escritas.
BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
NELSON, Davi. Princípios de Bioquímica de Lehninger, 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
RICKLEFS, R.E.; RELEYA, R. A Economia da Natureza. 7 ed. Guanabara Koogan, 2016.
Complementar:
ALBERTS, BRUCE; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WATSON, J.D. Biologia molecular da célula. 6 ed.
Porto Alegre: Artes Médicas, 2017.
CURTIS, H. 1977. Biologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2009.
FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética,
1996.
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS,
Docente, em 25/10/2021, às 21:21, 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
0775943 e o código CRC 51F2D8CB.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Cálculo II
DAEA 01393
José Roberto Ribeiro Júnior
Alberto Dresch Webler
3º Período
1º Semestre
2021
2020
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Séries infinitas. Vetores e geometria analítica sólidas. Derivadas parciais. Integrais múltiplas.
Tópicos de cálculo vetorial. Equações diferenciais de segunda ordem. Aplicações em
Engenharia Ambiental.

OBJETIVO
Proporcionar aos alunos sólidos conhecimentos dos principais elementos do cálculo II em
geral, bem como fundamentar habilidades e discutir as técnicas, os sistemas de elaboração,
compreensão e acompanhamento de todo tipo de cálculo e suas respectivas aplicações na
engenharia ambiental.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Aulas

Conteúdo

1

Apresentação do plano de ensino. Séries Infinitas de Termos
Constantes. Séries Infinitas de Termos Positivos

2

Séries Infinitas de Termos Positivos. Teste da Integral. Séries alternadas.

3

Séries alternadas. Convergência Absoluta e Condicional.Teste da Raíz e da
Razão.

4

Funções de mais de uma variável. Gáfico de funções de várias váriais.
Curvas de Nível de funções de duas variáveis. Esboço de gráfico de duas
variáveies

5

Limites e Continuidade de funções de mais de uma variável.

6

Derivadas paricias. Regra da Cadeia. Derivadas Parciais de ordem
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6
7

superior.
Plano Tangente e Vetor Gradiente. Máximos e mínimos locais de funções
de duas variáveis.

8

Prova escrita - P1

9

Prova oral - PO 1

10

Integral dupla. Integrais iteradas.

11

Integral tripla.

12

Coordenadas Polares, Cilindricas e Esféricas.

13

Mudança de variáveis para integrais duplas e triplas

14

Função Vetorial. Limite e Continuidade para funções vetoriais.

15

Derivada de função vetorial.

16

Campo Vetorial

17

Integral de Linha. Integral de Linha Independente do Caminho

18

Teorema de Green

19

Prova Escrita - P2

20

Prova Oral - PO2

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão exposi vas e dialogadas e será u lizado a ferramenta Google Meet para ministrar a
disciplina de forma remota. Para a realização dos testes será utilizados o google forms.

Horário de atendimento ao discente:
Segundas-feiras das 19h às 21h.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Google classroom para disponibilização de videoaulas e dos slides das aulas.
Software gratuito Geogebra
Software SmoothDraw 4
Mesa digitalizadora

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Serão realizadas 6 atividads avaliativas, sendo duas provas escritas, P1 e P2, duas provas
orais PO1 e PO2 e 4 testes, T1, T2, T3 e T4, todos valendo de 0 a 10.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
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as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
A média final será obtida pela seguinte formula:

Média Final = 0,5.N1+0,5.N2,
onde:
N1 = 0,35.P1 + 0,35.PO1 + 0,15.T1 + 0,15.T2
e
N2 = 0,35.P2 + 0,35.PO2 + 0,15.T3 + 0,15.T4

O acadêmico que ob ver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação
reposi va para repor a menor nota (min{N1, N2}), onde o conteúdo da avaliação será todo o
conteúdo ministrado no semestre.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
ÁVILA, G. Cálculo: funções de várias variáveis. Rio de Janeiro: LTC, 1995. v.3.
LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo. Harbra. v. 2
MUNEM, M.; FOULIS, D.J. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.1.
SWOKOWSKI, E.W. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1983. v.2.
Complementar:
SIMMONS, G.F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1999. v.2.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
25/10/2021, às 21:06, 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
0775946 e o código CRC 8F8C6D10.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Análise, Conservação e Manejo de Recursos Naturais
CÓDIGO:
DAE01417
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Dra . Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Alberto Dresch Webler
5º
1º
2021
2020
04
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Principais teorias sobre conservação e manejo de recursos naturais, com ênfase para conservação da
biodiversidade. Sistema Nacional de Unidade de Conservação; Estudos de caso sobre manutenção de
comunidades naturais em áreas de preservação e conservação. Interações entre o ambiente físico e biótico,
do ponto de vista conservacionista. Técnicas de manejo aplicadas a populações e comunidades naturais e
sujeitas a diferentes tipos e níveis de perturbação. Seleção e utilização de bioindicadores que possam
auxiliar o monitoramento das estratégias de conservação e recuperação de áreas naturais.
OBJETIVO
Geral: Conduzir os acadêmicos ao reconhecimento dos fundamentos constitucionais da conservação e sua
aplicação no manejo e conservação dos recursos naturais, para identificação de políticas públicas e
estratégias de manejo a estas aplicadas. Objetivos específicos:
Compreender e analisar as comunidades naturais presentes em áreas de preservação e conservação;
Compreender a organização ecológica e as diversas interações bióticas e abióticas;
Relacionar os princípios fundamentais da natureza e dos impactos antrópicos para o desenvolvimento
de estratégias eficientes na recuperação de áreas degradadas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
AULA
1
2
3
4

DATA
18/11
25/11
02/12
09/12

CONTEÚDO
Apresentação do Plano de Curso. A1: Aspectos Gerais dos Recursos Naturais
A2: Biodiversidade: situação e perspectivas - Animais extintos
A3: Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC
A4: Interações entre o ambiente físico e biótico
Plano de Ensino DAEA-JP 0775951
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16/12 A5: Conservação Global da Biodiversidade – Animais em extinção
23/12 A6: Técnicas de manejo de recursos naturais
30/12 Avaliação 1
A7: Utilização de bioindicadores para o monitoramento das estratégias de conservação em
03/02
áreas naturais
10/02 A8: Biodiversidade e recursos naturais no meio urbano
17/02 A9: Seminários: 1- Bioma Caatinga e 2 - Bioma Cerrado
24/02 A10: Seminários: 3 - Bioma Pantanal e 4 – Bioma Mata Atlântica
03/03 A11: Seminários: 5 – Bioma Pampa e 6 - Bioma Amazônia
10/03 A12: Seminário 7 - Bioma Costeiro
A13: Estudos de casos sobre manutenção de comunidades naturais em área de preservação e
17/03
conservação.
24/03 Avaliação 2
31/03 Avaliação Repositiva

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aula expositiva dialogada por meio de videoconferência; discussão de textos; debates; realização de
seminários; pesquisa bibliográfica; elaboração de roteiros de estudo. As aulas serão síncronas (75%) e
assíncronas (25%). As aulas síncronas serão ministradas via Google Meet. As atividades assíncronas serão
disponibilizadas na plataforma Moodle (Sala Virtual do componente curricular).
Horário de atendimento ao discente:
Terças-feiras, das 8H00 às 11H00
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas as seguintes ferramentas digitais:
A plataforma MOODLE, www.salavirtual.unir.br, na qual serão disponibilizados os materiais didáticos
(slides, vídeos, artigos, livros digitais, avaliações), Plano de Ensino, Cronograma das aulas, Avisos e
Fóruns de discussão;
Google Meet para realização de videoconferências <meet.google.com/oee-kqej-wab>.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
A nota final do acadêmico será obtida pelo cálculo da média aritmética das duas notas seguintes:
Nota 1: Avaliação Escrita (5 pontos); Duas Apresentações orais (2,5 pontos cada)
Nota 2: Seminário realizado em grupo (5 pontos); Roteiro individual de estudo (2 pontos); Estudos de
caso e participação nas aulas (3 pontos). Total: 10 pontos.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme direito
amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades,
bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Plano de Ensino DAEA-JP 0775951
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Nota Final: (Nota 1+ Nota 2)/2
A Avaliação Repositiva será realizada com os conteúdos abordados na avaliação escrita.
BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:

BEGON, M.; HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. Ecology: Individuals, populations and
communities. Blackwell, Oxford. 1987.
BRASIL. Lei Federal n 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação Brasília, 2000.
RICKLEFS, R.E.; RELEYA, R. A Economia da Natureza. 7 ed. Guanabara Koogan, 2016.
WILSON, E.O. Biodiversidade. Editora Nova Fronteira. 1997.
Complementar:
BARBOSA, R.P.; VIANA. V.J. Recursos naturais e biodiversidade: preservação e conservação dos
ecossistemas. 1 ed. São Paulo: Érica. 2014.

CIFUENTES, M. A metodologia para la planificación de sistemas de areas protegidas.
Turrialba. Costa Rica: CATIE-PMIRN, 1988.
CLARK, R. N.; STANKEY, G. H. The recreation opportunity spectrum: a framework for
planning, managenment and research. Portland, Oregan, USDA – forest Service Pacific
Northuvest Forest Experiment Station, 1979. General Technical. Report PAW-98.
DOUROJEANNI, M. J. Áreas protegidas: problemas antiguos y nuevos, nuevos rumbos. In: I Congresso
Brasileiro de Unidades de Conservação. Curitiba, IAP/UNILIVRE/RNPUC, 1997. Anais v. I p. 69-109.
Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS,
Docente, em 25/10/2021, às 21:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
26/10/2021, às 10:40, 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
0775951 e o código CRC B9621F38.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Climatologia
DAE01416
Renata Gonçalves Aguiar
Alberto Dresch Webler
Sétimo
Primeiro
2021
2018
4
80 horas

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
UNIDADE I – Introdução ao Estudo do Clima
UNIDADE II – Elementos do Clima
UNIDADE III – Fatores do Clima
UNIDADE IV – Sistema de Aquisição de Dados Meteorológicos
UNIDADE V – Dinâmica da Atmosfera
UNIDADE VI – Classificação do Clima
UNIDADE VII – As Ações Antrópicas e o Clima

OBJETIVO
Promover o desenvolvimento do conhecimento científico dos diferentes assuntos do clima e do tempo para a formação de profissionais aptos a
utilizá-los em sua área de trabalho.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
UNIDADE I – Introdução ao Estudo do Clima
Relações astronômicas Terra-Sol
Atmosfera terrestre
UNIDADE II – Elementos do Clima
Radiação solar
Temperatura do ar e do solo
Umidade do ar
Precipitação
Evapotranspiração
UNIDADE III – Fatores do Clima
Latitude
Altitude
Continentalidade/maritimidade
Relevo
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UNIDADE IV – Sistema de Aquisição de Dados Meteorológicos
Estações Meteorológicas
Instrumentos de medidas
UNIDADE V – Dinâmica da Atmosfera
Circulação geral da atmosfera
Correntes oceânicas
UNIDADE VI – Classificação do Clima
Classificação do Clima
Climas no Brasil e no mundo
Massas de ar atuantes no Brasil
Classificação climática
UNIDADE VII – As Ações Antrópicas e o Clima
Mudanças climáticas
Relatório do IPCC
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas, também com leitura e reflexão de artigos ou
textos técnicos, usando em sua maioria projetor de multimídia. As aulas práticas serão
realizadas utilizando planilha eletrônica.
Serão realizadas 50% das aulas remotas síncronas e 50% assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 10 h às 12 h

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento utilizaremos o Google Meet nas aulas
síncronas. Para a troca de informações e envio de material a ferramenta principal será a
plataforma Sala Virtual, podendo também recorrer ao SIGAA/UNIR, sítio eletrônico oficial da
professora e/ou ao e-mail oficial. Todas as aulas/atividades serão organizadas no computador
pessoal.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Como meio de melhor verificar o aprendizado, os acadêmicos terão de desenvolver um
trabalho utilizando dados de uma estação meteorológica (valendo 10 pontos) e realizar cinco
atividades dirigidas (valendo 10 pontos).
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações dessas, conforme a necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Para o cálculo da média final será considerado o seguinte:
a) nota do trabalho, valendo 10 pontos (N1);
b) nota de cinco atividades dirigidas, valendo 10 pontos (N2).

Média final = (N1+N2) / 2

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.
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Na avaliação repositiva o discente deverá corrigir os pontos incorretos das atividades N1 ou
N2.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand
Brasil, 2003.
OMETTO, J. C. Bioclimatologia vegetal. São Paulo: Agronômica Ceres, 1981.
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. Versão digital 2, Recife, 2006.
Complementar:
MARENGO, J. A. Mudanças Climáticas Globais e seu Efeito sobre a Biodiversidade.
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006.
MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil.
São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2007.
PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. Agrometeorologia: fundamentos e
aplicações. Guaíba: Agropecuária, 2002.
Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
05/10/2021, às 23:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0775963 e o código CRC 9ABAE72D.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Cálculo I
DAEA 01384
José Roberto Ribeiro Júnior
Alberto Dresch Webler
1º Período
1º Semestre
2021
2021
8
160

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Fase 1: Pré-cálculo Ementa: O Conjunto dos Números Reais: Propriedades dos números reais. Potência com Expoente Inteiro posi vo. Fração: Igualdade de
frações. Regra de sinais para frações. As quatro operações com frações. Potência com expoente inteiro. Expressões algébricas: Expressões polinomiais.
Iden dade e equação. Iden dades envolvendo adição, subtração, mul plicação e divisão. Simpliﬁcação e fatoração. Expressões Racionais: Envolvendo as
quatro operações.O Conjunto dos Números Reais como Corpo Ordenado: Axioma da ordem. Módulo ou Valor Absoluto. Radiciação. Potência com expoente
racional. Função do 1º grau: Domínio, imagem, gráﬁco. Inequações do 1º grau. Funções quadrá cas. Domínio, imagem, gráﬁco, concavidade. Estudo do sinal.
Equações e Inequações do 2º grau. Função modular: Módulo. Função Modular. Equações e Inequações modulares.
Fase 2: Cálculo Ementa: Limites. Con nuidade. Derivadas. Teorema do valor médio. Aplicações da derivada. An derivada ou integral indeﬁnida. Integral de
Riemann ou integral deﬁnida. Teorema fundamental do cálculo. Aplicações da integral. Métodos de integração. Integrais impróprias. Equações diferenciais
ordinárias de primeira ordem. Coordenadas polares. Aplicações em Engenharia Ambiental.

OBJETIVO
Proporcionar aos alunos sólidos conhecimentos dos principais elementos do cálculo I em geral, bem como fundamentar habilidades e discutir as
técnicas, os sistemas de elaboração, compreensão e acompanhamento de todo tipo de cálculo e suas respectivas aplicações na engenharia
ambiental.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Aula

Conteúdo

1

Apresentação do plano de ensino. O Conjunto dos Números Reais:
Propriedades dos números reais. Potência com Expoente Inteiro positivo.

2

Fração: Igualdade de frações. Regra de sinais para frações. As quatro
operações com frações.

3

Potência com expoente inteiro. Expressões algébricas: Expressões
polinomiais.

4

Identidade e equação. Identidades envolvendo adição, subtração,
multiplicação e divisão.

5

Simplificação e fatoração de Identidades.

6

Expressões Racionais: Envolvendo as quatro operações.

7

O Conjunto dos Números Reais como Corpo Ordenado: Axioma da ordem.
Módulo ou Valor Absoluto. Radiciação.

8

Teste - T1
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9

Prova - P1

10

Potência com expoente racional. Função do 1º grau: Domínio, imagem,
gráfico.

11

Funções quadráticas. Domínio, imagem, gráfico, concavidade.

12

Função Modular. Domínio, imagem, gráfico.

13

Inequações do 1º grau. Estudo do sinal. Equações e Inequações do 2º
grau.

14

Equações e Inequações modulares.

15

Trigonometria no triângulo retângulo e no círculo trigonométrico

16

Funções trigonométricas

17

Funções exponênciais

18

Logaritmo

19

Teste - T2

20

Prova - P2

21

Limites.

22

Limites. Continuidade.

23

Derivadas. Teorema do valor médio.

24

Regras de derivação. Regra da cadeia.

25

Aplicações da derivada.

26

Antiderivada ou integral indefinida. Integrais imediatas. Mudança de variável
para calcular integral indefinida.

27

Integral de Riemann ou integral definida. Teorema fundamental do cálculo.

28

Método de integração por partes. Aplicações da integral.

29

Teste - T3

30

Prova - P3

31

Método de integração: Substituição por funções trigonométricas

32

Integração por frações parciais

33

Integrais impróprias.

34

Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

35

Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

36

Coordenadas polares.

37

Aplicações em Engenharia Ambiental.

38

Aula de resolução de exercícios

39

Teste - T4

40

Prova - P4

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão exposi vas e dialogadas e será u lizado a ferramenta Google Meet para ministrar a
disciplina de forma remota. Para a realização dos testes será utilizados o google forms.
Horário de atendimento ao discente:
Quintas-feiras das 19h às 21h.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Google classroom para disponibilização de videoaulas e dos slides das aulas.
Software gratuito Geogebra
Software SmoothDraw 4
Mesa digitalizadora
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AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Serão realizadas 8 atividads avaliativas, sendo quatro provas escritas, P1, P2, P3 e P4, e
quatro testes, T1, T2, T3 e T4, todos valendo de 0 a 10.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
A média final será obtida pela seguinte formula:

Média Final = 0,5.N1+0,5.N2,
onde:
N1 = 0,35.P1 + 0,35.P2 + 0,15.T1 + 0,15.T2
e
N2 = 0,35.P3 + 0,35.P4 + 0,15.T3 + 0,15.T4

O acadêmico que ob ver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação
reposi va para repor a menor nota (min{N1, N2}), onde o conteúdo da avaliação será todo o
conteúdo ministrado no semestre.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BOULOS, PAULO. Pré-Cálculo.São Paulo. Makron Books.2006.
BOYCE, W.E.; DIPRIMA, R.C. Equações diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v.1
MUNEM, M.; FOULIS, D.J. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.1.

Complementar:
IEZZI, G. Fundamentos da Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 2000. v. 1.
LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra, 2002. v.1.
SIMMONS, G.F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1999. v.1.
STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Pioneira, 2001. v.1 e v.2.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
25/10/2021, às 21:18, 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
0775966 e o código CRC 3C359BD5.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Projeto Final de Curso
DAE01427
Renata Gonçalves Aguiar
Alberto Dresch Webler
Nono
Primeiro
2021
2017
2
40 horas

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Durante o semestre, cada aluno deverá definir um professor orientador e, com ele, o tema no qual será desenvolvido o Trabalho de Conclusão
de Curso. A organização do trabalho será elaborada em quatro encontros. Durante os interstícios, os alunos deverão desenvolver a programação
proposta e apresentar resultados e trabalho escrito ao coordenador do componente curricular. Ao final do semestre, cada aluno deverá enviar o
projeto para uma banca de professores fazer a apreciação, oferecendo sugestões e críticas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETIVO
Desenvolver um projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso com tema correlato à área da Engenharia Ambiental e Sanitária.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Apresentação dos prazos e deveres dos alunos.
Aula expositiva dialogada e orientação básica (metodologia científica) para elaboração de
projetos de pesquisa.
Monitoria dos projetos.
Apresentação dos projetos.
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas, usando em sua maioria projetor de
multimídia.
Os quatro encontros previstos na ementa serão realizados de forma remota (síncrona), as
demais atividades serão assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 10 h às 12 h

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento utilizaremos o Google Meet nas aulas
síncronas. Para a troca de informações e envio de material a ferramenta principal será a
plataforma Sala Virtual, podendo também recorrer ao SIGAA/UNIR, sítio eletrônico oficial da
professora e/ou ao e-mail oficial. Todas as aulas/atividades serão organizadas no computador
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pessoal.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Serão utilizados três instrumentos de avaliação. O primeiro trabalho será a escrita do tema,
problema, hipótese(s) e objetivo(s) do projeto (valendo 0,5 pontos). O segundo será a avaliação
do projeto por parte dos membros da banca (valendo 7,5 pontos). O terceiro a apresentação do
projeto de pesquisa (valendo 2,0 pontos).
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações dessas, conforme a necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Para o cálculo da média final será considerado o seguinte:
a) nota do trabalho, valendo 0,5 ponto (N1);
b) nota do projeto, valendo 7,5 pontos (N2);
c) nota da apresentação do projeto, valendo 2,0 pontos (N3).

Média final = (N1+N2+N3)

O acadêmico que obtiver nota igual ou superior a seis será aprovado.
De acordo com a normatização n. 001/2012 do Departamento de Engenharia Ambiental, caso
não atinja a nota mínima, o aluno terá o prazo de até 15 (quinze) dias para reformular e refazer
o projeto conforme a indicação da banca. Sendo esse critério equivalente à repositiva.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL –DEA/UNIR. Norma Interna para
Apresentação de Trabalhos Acadêmicos: Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação,
Pós-graduação e Projeto de Pesquisa do Departamento de Engenharia Ambiental. Ji-Paraná,
2011. 55 p.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
Complementar:
FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e formatação. 14.
ed. Porto Alegre: s. n., 2007.
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
13/10/2021, às 09:40, 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
0775972 e o código CRC FB404B6F.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Sistema de Água I
DAE01408
Robson Alves de Oliveira
Prof. Dr. Alberto Dresch Webler
5º
1º
2021
2019
4
Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Sistemas de abastecimento de água. A importância dos sistemas de abastecimento. Qualidade
da água e padrões de potabilidade. Concepção e projeto dos sistemas de água. Partes
constitutivas. Captações de água superficial e subterrânea. Reservatórios de distribuição.
Redes de distribuição. Construção e operação dos sistemas de água. Gerenciamento de
sistemas de abastecimento de água. Tecnologias de tratamento de água. Tecnologia de
tratamento de água em ciclo completo. Tecnologia de tratamento de água por filtração direta.
Desinfecção. Gerenciamento dos resíduos gerados nas estações de tratamento de água.

OBJETIVO
Apresentar os conceitos e metodologias que possibilitem o conhecimento de aspectos
fundamentais para o entendimento de projeto, operação e monitoramento de sistemas de
abastecimento de água, abordando as principais alternativas para o dimensionamento de
sistemas de abastecimento público e urbano.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Conteúdo Teórico:
Aula 1 – 17.11.21 – Concepção de Sistemas de Abastecimento de Água: Definição e
Objetivos; Unidades componentes de sistema de abastecimento de água; Principais textos
legais referentes à qualidade da água no Brasil; NBR 12211 – Estudos de concepção de
sistemas públicos de abastecimento de água; Elaboração do projeto básico de engenharia.
Aula 2 – 24.11.21 – Consumo de Água: Consumidores de água; Consumo per capita de
água; Variações no consumo; Estudo da população; Vazões de dimensionamento.
Aula 3 – 26.11.21 – (Aula Assíncrona 01) – Sexta-feira de manhã – Exercício prático sobre
Consumo de Água.
Aula 4 – 01.12.21 – Captação de Água Superficiais – Parte I: Definição e importância;
Escolha do manancial e do local para implantação de sua captação; Tipos de captação de
água de superfície; Dispositivos constituintes das captações de água: Tomada de água.
Aula 5 – 03.12.21 – (Aula Assíncrona 02) – Sexta-feira de manhã – Exercício prático sobre
Captação de Água Superficiais – Parte I
Aula 6 – 08.12.21 – Captação de Água Superficiais – Parte II: Dispositivos constituintes das
captações de água (continuação): Barragem de regularização de nível (soleira); Riscos do uso
do volume morto de reservatórios; Grades e telas; Desarenador (caixa de areia); Captações
não convencionais; Sistema de abastecimento existente em Ji-Paraná.
A u la 7 – 15.12.21 – Captação de Água Subterrânea: Formação geológica e aquífera;
Hidráulica de poços; Hidroquímica de águas; Avaliação Hidrogeológica; Operação e
manutenção de poços.
Aula 8 – 17.12.21 – (Aula Assíncrona 03) – Sexta-feira de manhã – Exercício prático sobre
Captação de Água Superficiais – Parte II e Exercícios sobre Captação de Água Subterrânea.
Aula 9 – 22.12.21 – Prova I – Conteúdo: Concepção de Sistemas de Abastecimento de Água;
Consumo de Água; Captação de Água Superficiais – Parte I e Parte II e Captação de Água
Subterrânea
Aula 10 – 29.12.21 – Correção da Prova I na sala de aula e Exercício de preparação para
adutoras e Estações elevatórias.
Aula 11 – 02.02.22 – Adutoras: Classificação das adutoras; Vazão de dimensionamento;
Traçado da adutora; Dimensionamento hidráulico; Materiais das adutoras; Acessórios das
adutoras; Dispositivos de proteção das adutoras; Limpeza e reabilitação das adutoras.
Aula 12 – 04.02.22 – (Aula Assíncrona 04) – Sexta-feira de manhã – Exercício prático sobre
Adutoras
A u la 13 – 09.02.22 – Estações elevatórias – Parte I: Conceito de Bombas; Principais
componentes de uma bomba; Classificação das turbobombas; Altura Manométrica da
Instalação; Instalação de Bombeamento (peças especiais); Escolha da bomba e potência
necessária ao seu funcionamento.
Aula 14 – 16.02.22 – Estações elevatórias – Parte II: Curvas Características; Variação das
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curvas características; Cavitação; Associação de bombas.
Aula 15 – 18.02.22 – (Aula Assíncrona 05) – Sexta-feira de manhã – Exercício prático sobre
Estações elevatórias.
A u la 16 – 23.02.22 – Reservatórios de Distribuição de água: Considerações iniciais;
Objetivos de reservatórios; Capacidade dos reservatórios; Tubulações e órgãos acessórios.
A u l a 17 – 02.03.22 – Rede de distribuição de Água: Tipos de rede; Vazão de
Dimensionamento; Dimensionamento das redes; Roteiro básico para a elaboração de projetos
de rede de distribuição de água; Materiais para redes; Órgãos e equipamentos acessórios.
Aula 18 – 04.03.22 – (Aula Assíncrona 06) – Sexta-feira de manhã – Exercício prático sobre
dimensionamento de Reservatórios de Distribuição de água e Rede de distribuição de Água.
Aula 19 – 09.03.22 – Revisão para Prova II.
Aula 20 – 16.03.22 – Prova II – Conteúdo: Adutoras; Estações elevatórias; Reservatórios de
Distribuição de água; Rede de distribuição de Água.
Aula 21 – 18.03.22 – Aula Extra – Sexta-feira de manhã – Correção da Prova II na sala de
aula e tirar dúvidas sobre o projeto do Sistema de Abastecimento de Água.
Aula 22 – 23.03.22 – Entrega de todos os projetos do Sistema de Abastecimento de Água
e início das Apresentações dos projetos do Sistema de Abastecimento de Água de acordo
com o sorteio.
Aula 23 – 30.03.22 – Apresentações dos projetos do Sistema de Abastecimento de Água
de acordo com o sorteio.
Aula 24 – 01.04.22 – Aula Extra – Sexta-feira de manhã – Apresentações dos projetos do
Sistema de Abastecimento de Água de acordo com o sorteio.
05.04.22 – Turno da manhã – Avaliação Repositiva.
Conteúdo Prático:
Elaboração e apresentação do Projeto de um Sistema de Abastecimento de Água (SAA). O
projeto deverá ser apresentado de acordo com os prazos estabelecidos pelo professor. Os
componentes do projeto devem conter detalhamentos necessários, com nível de precisão
adequada para o completo entendimento do empreendimento proposto. Todas as peças que
compõem o projeto deverão ser assinadas e identificadas pelo responsável técnico, e
apresentadas em meio digital. O projeto é constituído de Memorial Descritivo, Memorial de
Cálculo, Peças Gráficas, Especificações Técnicas, Manual de Operação e Manutenção,
Orçamento e Cronograma físico-financeiro.
Memorial Descritivo: no memorial descritivo deverão ser apresentados, no mínimo, os
seguintes elementos: caracterização da área de projeto e diagnóstico da situação atual;
apresentação e justificativa da concepção adotada e descrição das unidades do sistema
proposto. Descrever de forma clara e objetiva as características de todos os equipamentos,
materiais, elementos componentes, sistemas construtivos aplicados e o modo como serão
executados cada um dos serviços, em conformidade com as boas práticas 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 físico-financeiro.
Memorial de Cálculo: o memorial de cálculo visa detalhar o dimensionamento de todas as
unidades do sistema em atendimento às referências normativas e necessidades locais,
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possibilitando a verificação do cálculo e, consequentemente, a avaliação dos aspectos
técnicos, econômicos e ambientais. Esse documento deverá conter os parâmetros utilizados,
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
descritivo.
Peças Gráficas: apresentar em meio digital todos os desenhos e o detalhamento necessário à
perfeita compreensão do projeto, permitindo o levantamento dos quantitativos dos itens e
serviços da planilha orçamentária. Deverá conter uma planta geral do sistema, área de
abrangência do projeto, localização e identificação 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, tipos de materiais,
declividade, vazões, pressões etc.
Manual de Operação e Manutenção: apresentar manual de operação e manutenção das
unidades do empreendimento proposto, contendo no mínimo os seguintes dados: descrição
simplificada; fluxograma e lay-out com identificação das unidades e informações sobre seu
funcionamento; procedimentos de operação e manutenção com descrição de cada rotina e sua
frequência; plano de amostragem identificando os pontos, os parâmetros e a frequência;
identificação 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: orçamento consiste em planilha orçamentária e deverá ser apresentado em meio
digital. A planilha orçamentária detalhada deverá ser apresentada em moeda nacional,
discriminando o respectivo custo, preço unitário, quantidade 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 utilizadas tabelas de custos mantidas por
órgãos e entidades da Administração Pública, desde que em conformidade com normativo
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 distintos. O SINAPI
apresenta composições de custos padronizadas.
Cronograma Físico-financeiro: o projeto de engenharia deverá conter cronograma físicofinanceiro 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 utilizados para sua elaboração. O cronograma é elaborado com base na lista de
atividades, interligadas por relações de dependência, que aplicadas sobre um calendário de
execução e após a análise da disponibilidade e produtividade dos recursos humanos e
materiais possibilita a identificação e o controle do andamento das etapas do empreendimento.
O cronograma físico-financeiro geralmente é baseado no Diagrama de Gantt, ferramenta gráfica
que representa a execução dos serviços ao longo do tempo, acrescido das informações dos
percentuais físicos das etapas e/ou atividades a serem realizadas e dos recursos financeiros
requeridos por cada etapa e/ou atividade em cada período. Na apresentação do cronograma
também deverá constar o fluxo de caixa do empreendimento, permitindo a programação dos
desembolsos. O cronograma físico-financeiro tem o objetivo de demonstrar a previsão da
quantidade 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 TCU.
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METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aulas Síncronas (75% = 18 aulas) – aulas com a interação entre o professor e os alunos em
tempo real. Todos precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual.
Aulas Assíncronas (25% = 6 aulas) – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os
alunos não precisam interagir ao mesmo tempo para realizar as atividades.
Horário de atendimento ao discente:
Todas as segundas-feiras das 8:30 às 11:30 o professor estará a disposição para atendimento.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet. Será
utilizada o Google Sala de Aula para organização e disponibilização dos materiais. Além disso
serão utilizados o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp no
qual será criado um grupo da componente curricular para informes gerais e solução de dúvidas
rápidas e computador pessoal.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Como estabelecido pelo Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Rondônia – Campus Ji-Paraná para o curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária, cada disciplina deverá ter no mínimo duas e no máximo quatro composição de notas,
que possibilitará uma média final. Destarte, os instrumentos de avaliação que serão utilizados
são:
2 (duas) Provas e 1 (um) Projeto de Sistema de Abastecimento de Água
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
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Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme a necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:
N1 – Duas (2) provas individuais, com consulta de material, no valor total de 5 pontos cada
uma (Prova 1 e Prova 2), totalizando 10 pontos.
N2 – Um (1) Projeto de Sistema de Abastecimento de Água no valor de 10 pontos. Tarefas a
serem desenvolvidas: definir área de estudo; levantamento planialtimétrico; condições
hidráulicas para o projeto etc. Componentes que serão avaliados no projeto: memorial
descritivo; memorial de cálculo; plantas; planilha orçamentária; normas técnicas; Apresentação
do projeto.
Composição da média final = (N1+N2) / 2
Como estabelecido pelo Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Rondônia – Campus Ji-Paraná para o curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária, as composições das notas podem ser subdivididas, mas ao final gerar as médias, as
quais os alunos terão direito a repor a menor média obtida N1 ou N2, na forma de Prova
Repositiva segundo os seguintes os critérios:
1. Para Provas, ou seja, a nota N1: a Prova Repositiva será referente a todo conteúdo
ministrado na disciplina.
2. Para Projeto de Sistema de Abastecimento, ou seja, a nota N2: a Prova Repositiva será
referente a Projeto de Sistema de Abastecimento.
Para mais informações consultar a Resolução n. 338, de 14 de julho de 2021 que regulamenta
o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR - Revoga a Resolução
251/1997/CONSEPE.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. São Paulo: PHD/EPUSP, 2004.
DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. Rio de Janeiro: ABES, 2005.
NBR 12216 (NB 592). Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento
público. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.
Complementar:
ABES. (Coord. DANIEL, L.A.) Processos de desinfecção e desinfetantes alternativos na
produção de água potável. Rio de Janeiro, 2001. Programa de Pesquisa em Saneamento
Básico.
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ABES. (Coord. DI BERNARDO, L.) Tratamento de água de abastecimento por filtração em
múltiplas etapas. Rio de Janeiro, 1999. Programa de Pesquisa em Saneamento Básico.
ABES. (Coord. DI BERNARDO, L.) Tratamento de água para abastecimento por filtração
direta. Rio de Janeiro, 2003. Programa de Pesquisa em Saneamento Básico.
ABES. (Coord. REALI, M.A.P.) Noções gerais de tratamento e disposição final de lodos e
estações de tratamento de água. Rio de Janeiro, 2000. Programa de Pesquisa em
Saneamento Básico.
Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Sistema de Esgoto
DAE01415
Robson Alves de Oliveira
Prof. Dr. Alberto Dresch Webler
7º
1º
2021
2018
4
Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Elementos do sistema de esgoto. Sistemas de esgotamento. Caracterização quantitativa e
qualitativa dos líquidos a serem esgotados. Diretrizes de planejamento e de projeto. Projeto
dos elementos constituintes do sistema de esgotamento sanitário. Processos convencionais de
tratamento físico, químico e biológico. Princípios para seleção do tratamento adequado.

OBJETIVO
Apresentar os conceitos e metodologias que possibilitem o conhecimento de aspectos
fundamentais para que o aluno consolide os conhecimentos hidráulicos aplicados ao projeto e
dimensionamento de redes de coleta de Esgoto Sanitário

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Aula 1 – 19.11.21 – Aula extra – Sexta-feira à tarde. O esgoto sanitário: o Sistema de
Esgoto Sanitário. Sistemas Individuais para Esgotamento Sanitário: Decanto digestor ou
Tanque séptico ou Fossa séptica (NBR 7229). Filtros anaeróbios. Sumidouro (NBR 13969) .
Aula 2 – 22.11.21 – Sistemas coletivos de Esgoto sanitário (Parte I): Introdução. Sistema
Condominial de Esgoto Sanitário (SCE). Estudo de concepção do sistema de esgotamento
sanitário (SES). Noções de Elaboração do Projeto (PB).
Aula 3 – 29.11.21 – Sistemas coletivos de Esgoto sanitário (Parte II): As unidades do
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Redes coletoras – órgãos acessórios. Redes
coletoras – Materiais das tubulações. Redes coletoras – Traçado. Redes coletoras – posição
da rede.
Aula 4 – 03.12.21 – (Aula Assíncrona 01) – Exercício prático de dimensionamento de
Sistema Fossa-Filtro-Sumidouro de acordo com a NBR 7229 e NBR 13969.
Aula 5 – 06.12.21 – Sistemas coletivos de Esgoto sanitário (Parte III): Ligação predial.
Sistemas alternativos. Vazões de esgotos (Parte I): Estudo da população. Consumo per
capita de água. Variações no consumo. Vazões de esgoto sanitário.
Aula 6 – 10.12.21 – (Aula Assíncrona 02) – Sexta-feira à tarde. Vazões de esgotos (Parte
II): Exercício prático de dimensionamento hidráulico da rede coletora de esgoto sanitário (Parte
I) – cálculo das vazões.
Aula 7 – 13.12.21 – Dimensionamento da Rede Coletora (Parte I): Atividades realizadas
pelo projetista da rede coletora de esgoto. Indicação da localização da ETE na Planta.
Desenho do traçado da rede coletora de esgoto. Numeração e medição do comprimento de
cada trecho da rede coletora.
Aula 8 – 17.12.21 – (Aula Assíncrona 03) – Sexta-feira à tarde. Dimensionamento da Rede
Coletora (Parte II): Exercício prático de numeração e medição do comprimento de cada trecho
da rede coletora da rede coletora de esgoto sanitário.
Aula 9 – 20.12.21 – Dimensionamento da Rede Coletora (Parte III): Critérios de
dimensionamento hidráulico: Vazão de projeto de início e fim de plano (contribuições linear e
do trecho). Diâmetro (seção molhada dos condutos e diâmetro mínimo). Profundidade mínima e
máxima do coletor. Tensão trativa ou Tesão de arraste (σ). Declividades do coletor (mínima,
econômica e máxima admissível). Velocidade crítica.
Aula 10 – 27.12.21 – Dimensionamento da Rede Coletora (Parte IV): Exercício prático de
cálculo e preenchimento da planilha de dimensionamento da Rede Coletora de Esgoto
Sanitário. Distribuição das áreas do projeto do Sistema de Esgoto Sanitário.
Aula 11 – 04.02.22 – (Aula Assíncrona 04) – Sexta-feira à tarde – Dimensionamento da
Rede Coletora (Parte V): Exercício prático de cálculo e preenchimento da planilha de
dimensionamento da Rede Coletora de Esgoto Sanitário.
Aula 12 – 07.02.22. Interceptor e emissário de Esgoto. Dimensionamento hidráulico.
Exercício prático de Dimensionamento hidráulico de um interceptor de Esgoto Sanitário.
Aula 13 – 11.02.22 – Aula extra – Sexta-feira à tarde – Construção da rede coletora de
esgoto: A preparação para execução das obras. Normas para execução da rede coletora de
esgoto. Locação das valas. Etapas de instalação da rede coletora de esgoto. Escavação.
Escoramento. Assentamento do Coletor. Construção do poço de visita.
Aula 14 – 14.02.22 – Estações Elevatórias de Esgoto e Sifões Invertidos. Estações
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Elevatórias de Esgoto. Peças especiais numa instalação típica de uma bomba. Sifões
Invertidos.
Aula 15 – 21.02.22 – Obras públicas de saneamento (Parte I): Introdução aos instrumentos
de repasses de recursos. Programa de Necessidades. Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental (EVTEA). Elaboração de Projetos. Projeto Básico. Licenciamento
Ambiental. Projeto executivo. Critérios importantes de concepção de projeto. Estimativa de
Custos versus Orçamento
Aula 16 – 25.02.22 – (Aula Assíncrona 05) – Sexta-feira à tarde. Exercício prático de
dimensionamento hidráulico de Estações Elevatórias de Esgoto e Sifões Invertidos.
Aula 17 – 28.02.22. Obras públicas de saneamento (Parte II): Estimativa de Custos versus
Orçamento. Diferença entre o preço e o custo de uma obra. Classificação dos custos da obra:
diretos e indiretos. Elaboração do orçamento. Licitação: Comissão de licitação. Recursos
orçamentários. Modos de disputa aberto e fechado. Tipo de licitação. Edital - o que deve conter
Aula 18 – 07.03.22 – Prova – O professor entrega a prova para os acadêmicos resolverem.
Conteúdo: Aulas 1 a 17.
Aula 19 – 11.03.22 – Aula extra – Sexta-feira à tarde – Os acadêmicos entregam a avaliação
resolvida para o professor.
Aula 20 – 14.03.22. Dedicada ao desenvolvimento do projeto do Sistema de Esgoto
Sanitário e solucionar dúvidas dos alunos.
Aula 21 – 21.03.22. Dedicada ao desenvolvimento do projeto do Sistema de Esgoto
Sanitário e solucionar dúvidas dos alunos.
Aula 22 – 25.03.22 – Aula extra – Sexta-feira à tarde – Entrega de todos os projetos do
Sistema de Esgoto Sanitário e início das apresentações dos projetos de Sistema de
Esgoto Sanitário de acordo com o sorteio.
Aula 23 – 28.03.22 – Apresentações dos projetos do Sistema de Esgoto Sanitário de
acordo com o sorteio.
Aula 24 – 01.04.22 – Apresentações dos projetos do Sistema de Esgoto Sanitário de
acordo com o sorteio.
05.04.22 – Turno da manhã – Avaliação Repositiva.
Atividade Prática:
Elaboração e apresentação do Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário: O projeto deverá ser
apresentado de acordo com os prazos estabelecidos pelo professor. Os componentes do
projeto devem conter detalhamentos necessários, com nível de precisão adequada para o
completo entendimento do empreendimento proposto. Todas as peças que compõem o projeto
deverão ser assinadas e identificadas pelo responsável técnico, e apresentadas em meio
digital. O projeto é constituído de Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Peças Gráficas,
Especificações Técnicas, Manual de Operação e Manutenção, Orçamento e Cronograma
físico-financeiro.
Memorial Descritivo: no memorial descritivo deverão ser apresentados, no mínimo, os
seguintes elementos: caracterização da área de projeto e diagnóstico da situação atual;
apresentação e justificativa da concepção adotada e descrição das unidades do sistema
proposto. Descrever de forma clara e objetiva as características de todos os equipamentos,
materiais, elementos componentes, sistemas construtivos aplicados e o modo como serão
executados cada um dos serviços, em conformidade com as boas práticas de engenharia. As
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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 físico-financeiro.
Memorial de Cálculo: o memorial de cálculo visa detalhar o dimensionamento de todas as
unidades do sistema em atendimento às referências normativas e necessidades locais,
possibilitando a verificação do cálculo e, consequentemente, a avaliação dos aspectos
técnicos, econômicos e ambientais. Esse documento deverá conter os parâmetros utilizados,
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
descritivo.
Peças Gráficas: apresentar em meio digital todos os desenhos e o detalhamento necessário à
perfeita compreensão do projeto, permitindo o levantamento dos quantitativos dos itens e
serviços da planilha orçamentária. Deverá conter uma planta geral do sistema, área de
abrangência do projeto, localização e identificação 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, tipos de materiais,
declividade, vazões, pressões etc.
Manual de Operação e Manutenção: apresentar manual de operação e manutenção das
unidades do empreendimento proposto, contendo no mínimo os seguintes dados: descrição
simplificada; fluxograma e lay-out com identificação das unidades e informações sobre seu
funcionamento; procedimentos de operação e manutenção com descrição de cada rotina e sua
frequência; plano de amostragem identificando os pontos, os parâmetros e a frequência;
identificação 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: orçamento consiste em planilha orçamentária e deverá ser apresentado em meio
digital. A planilha orçamentária detalhada deverá ser apresentada em moeda nacional,
discriminando o respectivo custo, preço unitário, quantidade 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 utilizadas tabelas de custos mantidas por
órgãos e entidades da Administração Pública, desde que em conformidade com normativo
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 distintos. O SINAPI
apresenta composições de custos padronizadas.
Cronograma Físico-financeiro: o projeto de engenharia deverá conter cronograma físicofinanceiro 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 utilizados para sua elaboração. O cronograma é elaborado com base na lista de
atividades, interligadas por relações de dependência, que aplicadas sobre um calendário de
execução e após a análise da disponibilidade e produtividade dos recursos humanos e
materiais possibilita a identificação e o controle do andamento das etapas do empreendimento.
O cronograma físico-financeiro geralmente é baseado no Diagrama de Gantt, ferramenta gráfica
que representa a execução dos serviços ao longo do tempo, acrescido das informações dos
percentuais físicos das etapas e/ou atividades a serem realizadas e dos recursos financeiros
requeridos por cada etapa e/ou atividade em cada período. Na apresentação do cronograma
também deverá constar o fluxo de caixa do empreendimento, permitindo a programação dos
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desembolsos. O cronograma físico-financeiro tem o objetivo de demonstrar a previsão da
quantidade 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 TCU.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aulas Síncronas (79% = 19 aulas) – aulas com a interação entre o professor e os alunos em
tempo real. Todos precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual.
Aulas Assíncronas (21% = 5 aulas) – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os
alunos não precisam interagir ao mesmo tempo para realizar as atividades.
Horário de atendimento ao discente:
Todas as segundas-feiras das 8:30 às 11:30 o professor estará a disposição para atendimento.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet. Será
utilizada o Google Sala de Aula para organização e disponibilização dos materiais. Além disso
serão utilizados o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp no
qual será criado um grupo da componente curricular para informes gerais e solução de dúvidas
rápidas e computador pessoal.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente
(exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais,
relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Como estabelecido pelo Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Rondônia – Campus Ji-Paraná para o curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária, cada disciplina deverá ter no mínimo duas e no máximo quatro composição de notas,
que possibilitará uma média final. Destarte, os instrumentos de avaliação que serão utilizados
são:
1 (uma) Prova e 1 (um) Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário
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Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme a necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:
N1 – Uma prova com período de resolução de 07.03.22 (horário da aula) até 11.03.22 (horário
da aula), totalizando 10 pontos.
N2 – Um (1) Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário no valor de 10 pontos. Tarefas a serem
desenvolvidas: definir área de estudo; levantamento planialtimétrico; condições hidráulicas
para o projeto etc. Componentes que serão avaliados no projeto: memorial descritivo; memorial
de cálculo; plantas; planilha orçamentária; normas técnicas; Apresentação do projeto.
Composição da média final = (N1+N2) / 2
Como estabelecido pelo Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de
Rondônia – Campus Ji-Paraná para o curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental e
Sanitária, as composições das notas podem ser subdivididas, mas ao final gerar as médias, as
quais os alunos terão direito a repor a menor média obtida N1 ou N2, na forma
de Prova Repositiva segundo os seguintes os critérios:
1. Para Provas, ou seja, a nota N1: a Prova Repositiva será referente
a todo conteúdo ministrado na disciplina.
2. Para Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário, ou seja, a nota N2: a Prova Repositiva será
referente a Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário.
Para mais informações consultar a Resolução n. 338, de 14 de julho de 2021 que regulamenta
o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR - Revoga a Resolução
251/1997/CONSEPE.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
SOBRINHO, P.A.; TSUTIYA, M.T. Coleta e transporte de esgoto sanitário. São Paulo:
PHD/EPUSP, 1999.
CRESPO, P.G. Sistema de Esgotos. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Departamento de
Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, 1997.
NUNES, J.A. Tratamento físico-químico de águas residuárias. Rio de Janeiro: ABES, 1996.
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Complementar:
BRITTO E.R. Tecnologias adequadas ao tratamento de esgotos. Rio de Janeiro: ABES,
2004.
GALLEGOS CRESPO, P. Manual de projeto de estações de tratamento de esgotos. Belo
Horizonte: GETEP, 2003. v.1.
Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:

Hidrologia e Drenagem

CÓDIGO:

AMB30099

PROFESSOR (a):

Nara Luisa Reis de Andrade

COORDENADOR (a):

Alberto Dresh Webler

PERÍODO:

2021.1

SEMESTRE:

1

ANO:

2021

TURMA:

2019 (5º Período)

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Introdução. Hidrometeorologia. Hidrometria. Métodos Estatísticos e Quantificação da Chuva.
Relação Chuva-Deflúvio. Modelos Hidráulico-Hidrológicos. Regime de Vazões dos Cursos de
Água. Infiltração e Agua no Solo. Águas Subterrâneas.
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OBJETIVO
Promover o conhecimento dos fundamentos básicos do ciclo hidrológico, identificando e dando
suporte para a resolução de problemas de engenharia que envolva o conhecimento de
aspectos hidrológicos, bem como dar o embasamento teórico e prático sobre aspectos
qualitativos e quantitativos da distribuição da água no planeta, possibilitando a execução de
projetos e obras hidráulico-hidrológicas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1 Apresentação da disciplina, Plano de
atividades, Bibliografia, Metodologia
utilizada. Introdução;

7 Modelos Hidráulico-Hidrológicos;
8 Regime de Vazões dos Cursos de Água;

2 Hidrometria;

9 Infiltração e Água no Solo;

3 Hidrometeorologia;

10. Drenagem Urbana: Aspectos construtivos e
não construtivos*

4 Métodos Estatísticos e Quantificação da
Chuva;
*Tópico introduzido pela professora da
disciplina
5 Relação Chuva – Deflúvio;

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando em sua maioria sala de reuniões do
Google-meet para exposição de conteúdo e diálogo, além da proposição e resolução de
situações problemas, fazendo uso de softwares para cálculos e confecção de um projeto
técnico.
Nas aulas práticas, serão identificados casos/problemáticas referentes à situação da drenagem
urbana, diante dos quais os alunos desenvolverão um projeto na área de micro-drenagem ao
longo do semestre, com o acompanhamento da professora responsável pela disciplina. Esta
etapa foi inserida com a finalidade de contemplar o conteúdo de drenagem, que não consta
especificamente na ementa.
As aulas serão de forma remota, com o percentual de 60% síncrona e 40% assíncrona.
Observações – *Enquanto perdurar a situação de pandemia, todas as atividades práticas
serão adaptadas para a modalidade à distância, com uso de ferramentas de reuniões e coleta
de dados on-line.
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Horário de atendimento ao discente:
Quinta-feira, 16:00 às 17:30h, *com agendamento prévio

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas ferramentas digitais, como:
- Google Meet e o sistema SIGAA para desenvolvimento de aulas síncronas e atividades
assíncronas;
- Software de criação de aulas em forma de slide;
- Vídeos, plataformas de pesquisa on line e de bancos de dados serão utilizados para subsidiar
conhecimentos práticos;
- Softwares que permitam a criação de sequencias de fórmulas e planilhas (Excel ou simular),
bem como, de análises espaciais e geração de projetos técnicos (Arc Gis, QGis ou AutoCad).

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Como métodos avaliativos, haverá atividades continuadas (ao longo da
disciplina) e prova, além do desenvolvimento e apresentação de um projeto.
Serão realizadas três etapas avaliativas, sendo:
- n1 referente às atividades continuadas, ao longo da disciplina;
- n2 referente à prova escrita e
- n3 referente ao desenvolvimento de um projeto de micro-drenagem urbana e
respectiva apresentação.

A nota final será a média aritmética das notas, n=((n1+n2+n3)/3).
*O acadêmico que obtiver média final inferior a 6,0, terá direito a uma prova
repositiva contendo todo conteúdo da disciplina.
**A avaliação repositiva substituirá a menor nota, desde que a atividade tenha
sido realizada.
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Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais
para avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). * Aos acadêmicos com deficiência será
oportunizada a adequação necessária, caso a caso, conforme demanda.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
RIGHETTO, A. M. Hidrologia e recursos hídricos. São Carlos: EESC/USP, 1998.
TOMAZ, P. Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais. São
Paulo:
Navegar, 2002.
TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo: ABRH e EDUSP:
1993.
Coleção Recursos Hídricos, v.4.
TUCCI, C.E.M.; PORTO, R.L.L.; BARROS, M. T. Drenagem urbana. São Paulo:
ABRH
e EDUSP, 1993. Coleção Recursos Hídricos, v.5.
Complementar:
PORTO, R.L.L. Hidrologia ambiental. São Paulo: ABRH, 1991.
RAMOS, F. et al. Engenharia hidrológica. São Paulo: ABRH e UFRJ, 1989.
Coleção Recursos Hídricos, v.2.
Collischonn, W. Hidrologia Para Engenharia e Ciências Ambientais. ABRH,
2014.
Documento assinado eletronicamente por NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em
19/10/2021, às 18:32, 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
0783547 e o código CRC 670F768A.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41

Plano de Ensino DAEA-JP 0783547

SEI nº 0783547

SEI 23118.009994/2021-41 / pg. 61

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:

Resíduos Sólidos Urbanos

CÓDIGO:

DAE01411

PROFESSOR (a):

João Gilberto de Souza Ribeiro

COORDENADOR (a):

Alberto Dresch Webler

VICE-COORDENADOR

Robson de Oliveira

PERÍODO:

7º

SEMESTRE:

1º

ANO:

2021

TURMA:

2018

CRÉDITOS:

04

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Conceituação. Caracterização qualitativa e quantitativa. Legislação e normas técnicas.
Acondicionamento. Coleta, transporte e transferência. Principais técnicas de tratamento e
recuperação de resíduos sólidos urbanos. Técnicas de execução de aterros sanitários.

OBJETIVO
Abordar temáticas relacionadas ao gerenciamento com o intento de encontrar soluções técnicas
adequadas às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AULA DATA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

02/02/2022
Matutino
02/02/2022
Vespertino
09/02/2022
Matutino
09/02/2022
Vespertino
12/02/2022
Matutino
16/02/2022
Matutino
16/02/2022
Vespertino
19/02/2022
Matutino
23/02/2022
Matutino
23/02/2022
Vespertino
02/03/2022
Vespertino

CONTEÚDO
Apresentação do Plano de Curso. Introdução da
disciplina e sensibilização sobre a temática

Síncrona

Conceituação

Síncrona

Legislação e normas técnicas

Síncrona

Legislação e normas técnicas

Assíncrona

Legislação e normas técnicas

Assíncrona

Revisão para a primeira prova escrita

Síncrona

Prova escrita 1

Síncrona

Acondicionamento

Assíncrona

Acondicionamento

Síncrona

Coleta, transporte e transferência

Assíncrona

Coleta, transporte e transferência

Assíncrona

05/03/2022

Principais técnicas de tratamento e

Matutino

recuperação de resíduos sólidos urbanos

09/03/2022

Principais técnicas de tratamento e
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

09/03/2022

Principais técnicas de tratamento e

Matutino

recuperação de resíduos sólidos urbanos

09/03/2022

Principais técnicas de tratamento e

Vespertino

recuperação de resíduos sólidos urbanos

16/03/2022

Principais técnicas de tratamento e

Matutino

recuperação de resíduos sólidos urbanos

16/03/2022
Vespertino
19/02/2022
Matutino
23/03/2022
Matutino
23/03/2022
Vespertino
26/03/2022
Matutino
30/03/2022
Matutino
30/30/2022
Vespertino
02/04/2022
Matutino
02/04/2022
Vespertino
04/04/2022
vespertino

Síncrona

Assíncrona

Síncrona

Técnicas de execução de aterros sanitários

Assíncrona

Técnicas de execução de aterros sanitários

Assíncrona

Revisão para a segunda prova

Síncrona

Prova escrita 2

Síncrona

Preparação para o seminário

Assíncrona

Apresentação de seminário + Entrega do trabalho
escrito

Síncrona

Apresentação de seminário + Entrega do trabalho
escrito

Síncrona

Revisão de todo conteúdo para prova repositiva

Síncrona

Revisão de todo conteúdo para prova repositiva

Síncrona

Prova repositiva

Síncrona

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
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Aula expositiva dialogada por meio de videoconferência; discussão de textos; debates;
realização de seminários; pesquisa bibliográfica; elaboração de roteiros de estudo. Previsão
de visita técnica ao aterro sanitário ou palestras on line com profissionais capacitados.
Horário de atendimento ao discente:
Quinta-feira, das 9H00 às 11H00 agendamento pelo e-mail: joao.gilberto@unir.br

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas as seguintes ferramentas digitais:
A plataforma SIGAA, na qual serão disponibilizados os materiais didáticos (slides,
vídeos, artigos, livros digitais, avaliações), Plano de Ensino, Cronograma das aulas,
Avisos e Fóruns de discussão, WhatsApp;
Google Meet para realização de videoconferências.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios,
provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e
atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
A nota final do acadêmico será obtida pelo cálculo da média aritmética das três notas
seguintes:
Nota 1: Prova Escrita 1 (7 pontos) + atividades diversas desenvolvidas até 16/02/2022 (3
pontos). Total: 10 pontos;
Nota 2: Prova Escrita 2 (7 pontos) + atividades diversas desenvolvidas entre 17/02
e 23/03/2022 (3 pontos). Total: 10 pontos;
Nota 3: Apresentação do seminário (5 pontos) + Trabalho Escrito sobre o tema (5 pontos).
Total: 10 pontos

Os alunos com algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Nota Final: (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3) / 3
O acadêmico que obtiver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva para
repor a menor nota (min{N1, N2, N3}), onde o conteúdo da avaliação será todo o conteúdo
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ministrado no semestre.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
KREITH, F. Handbook of solid waste management. New York: McGraw-Hill, 1994.
LIMA, L.M.Q. Lixo: tratamento e biorremediação. São Paulo: Hemus, 2004.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Manual de saneamento.
Brasília, 2006.
MONTEIRO, J.H.P. et al. Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Rio
de Janeiro: IBAM, 2001.
Complementar:
CASTILHOS JR., A.B. (coord.) Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios
de pequeno porte. Rio de Janeiro: ABES e RiMa, 2003.
IPT/CEMPRE. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. São Paulo, 2000.

Documento assinado eletronicamente por JOAO GILBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Docente, em
01/11/2021, às 10:20, 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
0787083 e o código CRC 9723FE79.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41

Plano de Ensino DAEA-JP 0787083

SEI nº 0787083

SEI 23118.009994/2021-41 / pg. 66

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE
CURRICULAR:

Estágio Cidadania I

CÓDIGO:

DAE01397

PROFESSOR (a):

João Gilberto de Souza Ribeiro

COORDENADOR (a):

Alberto Dresch Webler

VICE-COORDENARO

Robson de Oliveira

PERÍODO:

3º

SEMESTRE:

1º

ANO:

2021

TURMA:

Especial

CRÉDITOS:

02

CARGA HORÁRIA:

40

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Estágio de cidadania em instituição aceita pelo curso, em atividade visando à formação da atitude de cidadania,
realizado conforme o plano de estágio formulado conjuntamente pelo coordenador da disciplina e pelo orientador do
aluno-estagiário na instituição e por ambos avaliado.

OBJETIVO
Promover o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao Engenheiro
Ambiental para que este possa obter uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva,
que o capacite a atuar de forma eficiente e criativa na identificação e resolução de problemas,
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão
ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade; apresentar e discutir ações
de intervenção da sociedade organizada em prol da sustentabilidade; apresentar e discutir
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situações problemas que envolvam a ética profissional

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Auxiliar por meio da disciplina o Projeto SOS Abelhas em Foco
Desenvolver ações que visem reduzir o extermínio das abelhas em perímetro urbano;
Realizar a conscientização ambiental sobre a importância dos polinizadores.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aula expositiva dialogada por meio de videoconferência; discussão de textos; debates;
realização de seminários; pesquisa bibliográfica; elaboração de roteiros de estudo.
As aulas acontecerão nas sextas-feiras no período matutino a partir do dia 04 de fevereiro de
2022. Existe a previsão de visita ao Projeto Abelha em Foco ou Apresentação on line de
profissionais capacitados.
Horário de atendimento ao discente:
Quinta-feira, das 9H00 às 11H00 agendamento pelo e-mail: joao.gilberto@unir.br

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas as seguintes ferramentas digitais:
A plataforma SIGAA, na qual serão disponibilizados os materiais didáticos (slides,
vídeos, artigos, livros digitais, avaliações), Plano de Ensino, Cronograma das aulas,
Avisos e Fóruns de discussão;
Google Meet para realização de videoconferências.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios,
provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e
atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
A nota final do acadêmico será obtida pelo cálculo da média aritmética das duas notas
seguintes:
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Nota 1: Elaboração de projeto. Total: 10 pontos;
Nota 2: Apresentação do projeto. Total: 10 pontos.
Os alunos com algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas
as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:
Nota Final: (Nota 1 + Nota 2) / 2
O acadêmico que obtiver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva para
repor a menor nota (min{N1, N2}), onde o conteúdo da avaliação será todo o conteúdo
ministrado no semestre.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
No PPC não consta bibliografia.
Complementar:
No PPC não consta bibliografia.

Documento assinado eletronicamente por JOAO GILBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Docente, em
01/11/2021, às 10:21, 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
0787085 e o código CRC B63B0CE7.

Referência: Proces s o nº 23118.009994/2021-41
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PLANO DE ENSINO DO Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Física II
DAE01394
Davi Diego de Almeida
Alberto Dresch Webler
Terceiro
Segundo
2021
2020
04
80 horas

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Momento Linear. Momento Angular. Gravitação. Temperatura e Calor. Gases ideais. Leis da Termodinâmica.
OBJETIVO
Levar o estudante a compreender de uma maneira clara e objetiva o conceito de Física da Mecânica II, suas
grandezas e áreas de atuação e aplicações dentro da Engenharia Ambiental. Sendo objetivos específicos:
conceituar temas das ementas do curso; identificar os conceitos do curso no dia-a-dia; resolver problemas
matemáticos temáticos do curso; montar experimentos simples e de baixo custo para auxiliar no
entendimento dos conceitos e cálculos do curso.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
17/11/2021 Momento Linear.
24/11/2021 Momento Linear.
27/11/2021 (sábado letivo)Momento Angular.
01/12/2021 Momento Angular.
04/12/2021 (sábado letivo) Momento Linear e Momento Angular. Atividade Avaliativa 1 (AA1).
08/12/2021 Gravitação.
11/12/2021 (sábado letivo) Gravitação.
15/12/2021 Gravitação.
18/12/2021 (sábado letivo)Gravitação. Atividade Avaliativa 2. (AA2)
22/12/2021 Revisão. Momento Angular. Momento Linear. Gravitação.
29/12/2021 Avaliação 1 (AV1) . Momento Angular. Momento Linear. Gravitação.
02/02/2022 Temperatura e Calor.
05/02/2022
(sábado letivo) Temperatura e Calor.
09/02/2022 Temperatura e Calor. Atividade Avaliativa 3 (AA3).
12/02/2022 (sábado letivo) Gases Ideais.
16/02/2022 Gases Ideais.
19/02/2022 (sábado letivo) Gases Ideais.
23/02/2022 Lei da Termodinâmica.
26/02/2022 (sábado letivo) Leis da Termodinâmica
02/03/2022 Leis da Termodinâmica
09/03/2022 Gases Ideais. Leis da Termodinâmica. Atividade Avaliativa 4 (AA4).
16/03/2022 Revisão. Gases Ideais. Leis da Termodinâmica.
30/03/2022 Avaliação 2 (AV2) . Temperatura e Calor. Gases Ideais. Leis da Termodinâmica.
04/04/2022 REPOSITIVA (RP)
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METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
O curso será realizado ministrando-se inicialmente aula expositiva com auxilio de mídia visual (slide),
ferramenta de simulação experimental (Phet Colorado) e Experimentos práticos com materiais ordinários com
roteiro enviados previamente no SIGAA. Resolução de exercícios de fixação em sala e em casa. Atividade de
fixação para casa com questões discursivas e de cálculos matemáticos com uso de ferramenta de simulação
experimental em sala e em casa. Será utilizado ainda os sistemas virtuais para as atividades avaliativas e
avaliações: plataforma Google Forms (aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google) e
o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas ( SIGAA).
Horário de atendimento ao discente:
Todas sextas-feiras, das 08:00 as 12:00 horas.
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Plataforma Google Meet (serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google.); Sistema Integrado
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA); Plataforma Google Forms (aplicativo de gerenciamento de
pesquisas lançado pelo Google); ferramenta de simulação experimental (Phet Colorado) e Experimentos
práticos com materiais ordinários com roteiro enviados previamente no SIGAA.
AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
A avaliação consistirá em duas composições de notas: Trabalho (Atividade Avaliativa – AA) e Prova
(Avaliação - AV). As composições das notas serão subdivididas, no entanto, ao final será gerado médias, as
quais os alunos terão direito a repor a menor média obtida. As provas serão de caráter dissertativas, sendo de
forma teórica e desenvolvimento de cálculo físico. Os trabalhos serão na forma de seminários com
apresentação de atividades práticas de experimentos de física. Serão aplicados quatro trabalhos (AA1, AA2,
AA3, AA4) com valor de 10 (dez) pontos cada e duas provas (AV1 e AV2) de pontuação 10 (dez) pontos
cada. Os critérios a serem seguidos na avaliação repositiva, será: 1 (uma) prova, compreendendo todo o
conteúdo do semestre. Os alunos terão direito a repor a menor média obtida (AA ou AV).
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Descrever a forma de composição da média:
A nota final (NF) será calculada de acordo com a seguinte fórmula: NF = [média da soma dos trabalhos AA
(AA1, AA2, AA3, AA4) + média da soma das provas AV (AV1 e AV2)]/2. O aluno será considerado
aprovado se atingir a nota final nota final (NF) igual ou superior a 6,0 pontos e frequência em aulas igual ou
superior a 75%. A repositiva será substitutiva, ou seja, substituirá a menor das médias obtidas, seja média de
trabalho (AA) ou de prova (AV).
BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
SERWAY, R.A. Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna. São Paulo: Campus. v. 1 e v. 2.
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.1.
Complementar:
ALONSO & FINN. Física. São Paulo: Editora Addison Wesley, 1992.
EISBERG, R.M. & LENER, L. S. Física: fundamentos e aplicações. Editora McGraw Hill do Brasil. v. 2.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da Física. Rio de Janeiro: LTC, 1996. v. 1 e
v. 2.
MCKELVEY, J. P. & GROTCH, H. Física. Editora Harbra. v. 2.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Física Básica. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999. v. 1 e v. 2.
Ji-Paraná, 25 de outubro de 2021.
Prof. Me. Davi Diego de Almeida
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO
PLANO DE ENSINO DO Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:

Trabalho de Conclusão de Curso

CÓDIGO:

AMB49

PROFESSOR (a):

Nara Luisa Reis de Andrade

COORDENADOR (a):

Alberto Dresh Webler

PERÍODO:

2021.1

SEMESTRE:

1

ANO:

2021 - 2022

TURMA:

Especial

CRÉDITOS:

16

CARGA HORÁRIA:

320

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Elaboração de um trabalho consistindo na apresentação de uma solução a um problema de engenharia ambiental e sanitária, desenvolvido pelo aluno em conjunto com seu
orientador. Após a finalização do documento o TCC é apresentado oralmente e avaliado por uma banca de professores para obtenção da nota final.
OBJETIVO
Auxiliar o aluno e orientadores com relação às instruções normativas e estabelecimento de prazos para elaboração e conclusão do seu TCC.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
I - Apresentação do Cronograma da Disciplina e das Diretrizes do Departamento de Engenharia Ambiental para Elaboração do TCC: Encontro síncrono em 17/11/2021
II- Acompanhamento das etapas previstas no cronograma – Encontro síncrono em 02/03/2022
III – Entrega de documentação para Agendamento de TCC (via SEI, orientadores) - 02/03/2022
IV - Acompanhamento das defesas de TCC - De 21/03/2022 a 26/03/2022
V - RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO FINAL da defesa - 04/04/2022.

Cronograma de trabalho:
*Os Prazos foram ajustados devido ao menor tempo destinado ao semestre vigente.
Entrega da versão preliminar da monografia para o exame de qualificação: Até o dia 02/02/2022.
Devolução da monografia por parte do orientador no processo de qualificação: Até o dia 12/02/2022.
Entrega da Carta de Solicitação de Defesa do TCC, contendo definição da banca, data, local (link do Google meet), horário pretendidos para a apresentação da monografia: Dia
02/03/2022
Data limite para adequação e entrega da versão final da monografia aos membros da banca examinadora: Até o dia 07/03/2022
Período das defesas das Monografias: De 21/03/2022 a 26/03/2022 (*Turnos preferencias nos horários da disciplina).
Data final para entrega da versão definitiva da monografia, contendo o termo de entrega do TCC corrigido e a Ata da sessão de apresentação: Dia 04/04/2022.
METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Cabe ao professor da disciplina:
a) Proporcionar a orientação básica e metodológica dos alunos matriculados na disciplina;
b) Convocar, sempre que necessário, reuniões com os orientadores e/ou alunos matriculados na disciplina;
c) Tomar todas as medidas necessárias para a divulgação, organização e o cumprimento das sessões de avaliação do TCC;
d) Participar das bancas examinadoras a qual tiver afinidade com o assunto;
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e) Encaminhar ao Departamento cópias das Atas das sessões de apresentação e defesa do TCC e cópia digital (em CD no formato pdf) da versão definitiva do TCC aprovado por
Banca Examinadora;
f) Tomar, no âmbito de competência, todas as medidas necessárias ao efetivo cumprimento da Normatização Nº. 001/2012, do Departamento de Engenharia Ambiental da UNIR.
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Serão realizados encontros com os alunos, no intuito de orientar sobre as normativas para a elaboração do TCC, bem como acompanhar o andamento em relação ao cronograma
da disciplina e entrega de documentação, conforme atribuições do professor da disciplina estabelecidos na Normatização 001/2012/DEA.
- O horário para atendimento discente será quarta-feira, período vespertino.
Observações – *Enquanto perdurar a situação de pandemia, todas as atividades práticas serão adaptadas para a modalidade à distância, com uso de ferramentas de reuniões e
sistemas de informações para organização da documentação (SIGAA e SEI).
Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira, 16:00 às 17:00h, *Com agendamento prévio por e-mail: naraluisar@unir.br ou grupo do WhatsApp da disciplina
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Serão utilizadas ferramentas digitais, como:
- Google Meet para desenvolvimento de aulas síncronas e para realização das defesas de TCC, e o sistema SIGAA para conteúdo, informações e atividades assíncronas;
- Sistema SEI para registro das versões finais dos TCCS e respectivas ATAS DE DEFESA.
AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
A avaliação do TCC será realizada por banca composta de 3 membros, sendo um o orientador, sendo o cálculo realizado conforme a fórmula:
Cálculo da nota final: ((nota avaliador 1*3) + (nota avaliador 2*3) + (nota orientador *4))/10
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizada a adequação necessária, caso a caso, conforme necessidades específicas de cada um.
Não haverá repositva, conforme Normatização nº. 001 de 2012/DEA Art. 28 – Sendo o TCC reprovado pela Banca Examinadora, é vedada nova defesa no semestre da
reprovação, devendo o aluno matricular-se novamente na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
Diretriz DEA para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (Normatização 001/2012/DEA).
VARGAS, M. Metodologia da pesquisa tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985.
Complementar:
SÁ, E. et al. Manual de normatização de trabalhos técnicos, científicos e culturais; Petrópolis: Vozes, 2005.
Documento assinado eletronicamente por NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em
28/10/2021, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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