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EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
UNIDADE I – Conceitos Básicos;
UNIDADE II – Escoamento Uniforme em Tubulações;
UNIDADE III – Perdas de cargas localizadas;
UNIDADE IV – Sistemas Hidráulicos de Tubulações;
UNIDADE V – Sistemas Elevatórios – Cavitação;
UNIDADE VI - Escoamentos em Superfícies Livres;
UNIDADE VII - Canais – Escoamento Permanente e Uniforme.
UNIDADE - VIII - Observações sobre o Projeto e Construção de Canais.
UNIDADE - IX Energia ou Carga Específica;
UNIDADE - X - Ressalto hidráulico;
UNIDADE - XI -Orifícios-Tubos Curtos – vertedores
UNIDADE - XII - Escoamento permanente gradualmente variado.

OBJETIVO
Promover o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico para formação
de profissionais aptos a utilizar as técnicas de hidráulica em sua área de trabalho.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
I -Conceitos Básicos:
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Tipos e Regimes dos Escoamentos;
Equação da energia;
Análise dimensional aplicada ao escoamento forçado;
Velocidade de atrito;
Potência hidráulica de bombas e turbina;
II -Escoamento Uniforme em Tubulações
Tensão tangencial;
Experiência de Nikuradse;
Leis da resistência no escoamento turbulento;
Escoamento turbulento uniforme em tubos comerciais;
Fórmulas empíricas para o escoamento turbulento;
Condutos de seção não circular.
III -Perdas de cargas localizadas
Introdução;
Expressão geral das perdas localizadas;
Valores do coeficiente K para algumas singularidades;
Análise de tubulações;
Influência relativa das perdas de carga localizadas;
Método dos comprimentos equivalentes.
IV - Sistemas Hidráulicos de Tubulações;
Introdução;
Relação entre perda de carga unitária e declividade da linha de energia;
Influências relativas entre o traçado da tubulação e as linhas de carga;
Distribuição de vazão em marcha;
Condutos equivalentes;
Sistemas ramificados;
Sifões;
Escoamento quase permanente.
V - Sistemas Elevatórios – Cavitação
Introdução;
Altura total de elevação e altura manométrica;
Potência do conjunto elevatório;
Dimensionamento econômico da tubulação de recalque;
Tubulação de recalque;
Fórmula de Bresse;
Curvas características;
Escolha do conjunto motor-bomba;
Cavitação;
Variação das curvas características – Relação de semelhança.
VI - Escoamentos em Superfícies Livres
Introdução;
Tipos de escoamentos;
Distribuição de velocidade.
VII - Canais – Escoamento Permanente e Uniforme
Introdução;
Equações de resistência;
Os coeficientes C e n;
Cálculo de canais em regime uniforme;
Seções de mínimo perímetro molhado ou de máxima vazão;
Elementos hidráulicos da seção circular.
VIII - Observações sobre o Projeto e Construção de Canais
Introdução;
Observações gerais;
IX Energia ou Carga Específica
Introdução;
Curvas y x E para q=cte e y x q para E=cte;
Escoamento crítico;
Determinação das alturas alternadas em canais retangulares;
Seção de controle;
Aplicações da energia específica em transições;
Ocorrência da profundidade crítica;
Canais de forma qualquer.
X - Ressalto hidráulico
Generalidades;
Descrição do ressalto;
Força específica;
Canais retangulares;
Canais não retangulares;
Perda de carga no ressalto.
XI -Orifícios-Tubos Curtos – vertedores
Introdução;
Orifícios;
Descarga livre em orifícios de parede fina;
Perda de carga em orifícios;
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Determinação experimental dos coeficientes de um orifício;
Teoria dos grandes orifícios;
Orifícios afogados;
Contração incompleta do jato;
Influência da espessura da parede;
Tubos curtos com descarga livre;
Comportas de fundo plana;
Vertedores;
Vertedor triangular de parede fina;
Vertedor trapezoidal de parede fina;
Vertedor de soleira espessura horizontal;
Descarregadores de barragens.
XII - Escoamento permanente gradualmente variado
Generalidades;
Equação diferencial do escoamento permanente gradualmente variado;
Classificação dos perfis;
Perda de carga localizada;
Singularidades;
Formas da superfície da água.
Na figura 1 está a programação conforme consta no sistema SIGAA.
Figura 1 - Cronograma aulas.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet e a sala
virtual para desenvolvimento de atividades.
As aulas serão síncronas e assíncronas com encontros marcados via Google Meet nas terças
de manhã, em que teremos encontros síncronos de 2h.
Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 14horas às 18 horas.
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas serão síncronas e assíncronas. 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
Os materiais utilizados serão:
O Livro PORTO, R.M. Hidráulica Básica. São Carlos: EESC/USP, 1998;
Materiais e vídeo aulas disponibilizada no youtube de Professores Renomados da área de
Hidráulica

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 da componente curricular será composta:
- 3 provas teóricas e práticas; e
- Resolução de questões propostas ao final de cada aula que serão nomeadas questões
avaliativas.
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 AVALIAÇÃO SERÁ CONSTITUÍDA DE:
- Atividades avaliativas ao final de cada aula nomeadas de Questões;
- Prova 1 - Conteúdo prova 1 – Cap. 1 ao 4;
- Prova 2 - Conteúdo prova 2 – Cap 5, 7 à 10;
- Prova 3 - Conteúdo prova 3 - Cap. 11 à 13;
- Questões avaliativas - ao final de cada aula será realizada uma questão avaliativa referente
ao conteúdo ministrado Questão avaliativa 1 = média das notas tiradas nas questões realizadas até o dia da Prova 1;
Questão avaliativa 2 = média das notas tiradas nas questões realizadas até o dia da Prova 2;
Questão avaliativa 3 = média das notas tiradas nas questões realizadas até o dia da Prova 3.
NOTA FINAL
Nota 1 = ((0,8*Prova 1+0,2*Questões avaliativas 1)+ 0,5*(0,8*Prova 2+0,2*Questões avaliativas
2))/1,5
Nota 2 = (0,5*(0,8*Prova 2+0,2*Questões avaliativas 2) + (0,8*Prova 3+0,2*Questões
avaliativas 3))/1,5
Nota Final = (Nota 1+ Nota 2) /2
PROVA REPOSITIVA
Será de TODO o conteúdo ministrado no semestre.
A nota a ser reposta é a menor nota N1 ou N2.
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BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
AZEVEDO NETO, J.M. et al.Manual de hidráulica.São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
PORTO, R.M. Hidráulica Básica. São Carlos: EESC/USP, 1998.
Complementar:
LENCASTRE, A. Hidráulica geral. Lisboa: Edição do autor, 1996.
PIMENTA, C.F. Hidráulica geral. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981. v.1 e v.2..
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
08/07/2021, às 09:42, 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
0678609 e o código CRC 02D38436.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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:

Materiais e Processo de Construção
AMB30098
ANA LÚCIA DENARDIN DA ROSA
ALBERTO DRESCH WEBLER
6º
2º
2020
2018
4
80 HORAS

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
UNIDADE I – Ciência dos materiais;
UNIDADE II – Materiais metálicos;
UNIDADE III – Materiais cerâmicos;
UNIDADE IV – Vidros;
UNIDADE V – Materiais poliméricos;
UNIDADE VI - Materiais compósitos;
UNIDADE VII – Agregados;
UNIDADE VIII – Aglomerantes;
UNIDADE - IX – Argamassa;
UNIDADE - X - Concreto;
UNIDADE - XI - Impermeabilização;
UNIDADE - XII - Processo construtivo do sistema de água;
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UNIDADE - XIII - Processo construtivo do sistema de esgoto;
UNIDADE - XIV - Processo construtivo do sistema de resíduos;
UNIDADE - XV - Processo construtivo de obras especiais de engenharia ambiental

OBJETIVO
Promover o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico para formação
de profissionais aptos a utilizar os materiais de construção, bem como introduzir os
conhecimentos sobre os processos construtivos de obras na área da Engenharia Ambiental e
Sanitária.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
I - Ciência dos materiais:
Introdução;
Propriedade dos materiais
II - Materiais Metálicos:
Conceito;
Principais minérios e ocorrência dos Metais;
Ligas Metálicas;
Propriedades Importantes e Ensaios;
Metais não Ferrosos;
Aço.
III- Materiais Cerâmicos
Materiais de cerâmica vermelha – telhas e tijolos;
Materiais de cerâmica branca – Louça sanitária, azulejos.
Materiais refratários.
VI - Materiais Compósitos
Definição;
2 – Tipos;
3 – Compósitos Reforçados Por Partículas
4 – Compósitos Reforçados Por Fibras
5 – Compósitos Estruturais
6 – Principais propriedades.
VII - Agregados
Definição
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Classificação;
Produtos;
Propriedades;
Propriedades físicas do agregados utilizados na Construção Civil (C.C.)
Relação dos agregados com o concreto e Argamassas
VIII – Aglomerantes
Definição;
Classificação;
Fase da Pega dos aglomerantes;
Aglomerantes aéreos
Gesso
Definição
Propriedades
Utilização do gesso
Cal
Classificação
Propriedades da Cal Hidratada
Cal Extinta
Cal hidratada
Uso das cales
Aglomerantes Hidráulicos
Definição
Principais Constituintes do Clinker
Fabricação do Cimento Portland
Propriedades Físicas do Cimento Portland
Propriedades Química do Cimento Portland
Adições Minerais
Classificação do cimento
IV- Vidros
Definição
Estrutura dos Vidros;
Principais características;
Propriedades;
Processos de Fabricação dos Vidros
Vidro Plano Comum (Sheets glass);
Vidros de segurança;
Tijolo de Vidro;
Outros Vidros;
Reciclagem.
V - Materiais Poliméricos
Introdução;
Tipos de escoamentos;
Distribuição de velocidade. Definição;
2 – Tipos;
3 – Principais propriedades;
4 – Utilização
IX Argamassas
Definição;
Classificação das argamassas;
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Propriedades das argamassas;
Traços de argamassas;
Propriedades;
X – Concreto
Definição;
Produção;
Lançamento;
Adensamento;
Cura;
Aditivos;
Concreto como material estrutural;
Propriedades do concreto fresco;
Propriedades do concreto endurecido.
XI – Impermeabilização
XII - Processo construtivo do sistema de água
XIII - Processo construtivo do sistema de esgoto
XIV - Processo construtivo do sistema de resíduos
XV - Processo construtivo de obras especiais de engenharia ambiental

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet e a sala
virtual para desenvolvimento de atividades.
As aulas serão síncronas e assíncronas com encontros marcados via Google Meet nas quintas
no período vespertino , em que teremos encontros síncronos de 2h.
Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 14 horas às 18 horas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas serão síncronas e assíncronas. 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

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
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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 avaliação da componente curricular será composta:
- 2 provas teóricas e um trabalho ;

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 avaliação será constituída de:
- Prova 1 - Conteúdo prova 1 Apresentação; Materiais Metálicos;Materiais Cerâmicos;Vidros e
Materiais Poliméricos.
- Prova 2 - Conteúdo prova 2 – Agregados; Aglomerantes; Argamassas; Concretos- Prova 3
- Trabalho – As instruções sobre o trabalho serão disponibilizadas no primeiro dia de aula.
NOTA FINAL
Nota 1 = ((Prova 1)+ 0,5*(Prova 2))/1,5
Nota 2 = 0,5* (Prova 2) + (Trabalho))/1,5
Nota Final = (Nota 1+ Nota 2) /2

PROVA REPOSITIVA

Será de TODO o conteúdo ministrado no semestre.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BAUER, L.A.F. Materiais de construção . Rio de Janeiro: LTC, 2001. v1 e v2.
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SALGADO, J. Técnicas e práticas construtivas para edificação. São Paulo: Érica, 2009.
Complementar:
VAN VLACK, L.H. Princípios de ciência dos materiais São Paulo: Blucher, 1995.
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
08/07/2021, às 09:42, 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
0685508 e o código CRC B350853C.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Campus de Ji-Paraná
Departamento Engenharia Ambiental
PLANO DE ENSINO
IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Bacharelado em Engenharia Ambiental

CÓDIGO:
DAE 01422

DISCIPLINA: Química Ambiental da Atmosfera TURMA: 2019 - Retomada
em 2021.1
PROFESSOR: Beatriz Machado Gomes

ANO: 2021
SEMESTRE: 2

CARGA HORÁRIA: 80h
Horário: 5M1234
Modalidade Síncrona: 40h
Modalidade Assíncrona: 40h

CRÉDITOS: 04

Ementa

1) Estrutura e composição química da atmosfera: Troposfera, estratosfera, mesosfera e
termosfera.
2) Química da camada de ozônio: Compostos químicos que desencadeiam sua destruição e seus
locais de depleção.
3) Principais poluentes atmosféricos: Unidades de concentração de poluentes. Formação da chuva
ácida. Material particulado.
4) Aquecimento global: Principais gases de efeito estufa (GEE). Entendimento, consequências e
previsões sobre o fenômeno de aquecimento global. Energia e emissões de GEE.
5) Energia e GEE: o uso da energia e os níveis de CO2. Energia solar. Combustíveis convencionais
e alternativos. Energia nuclear.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Estudar os principais temas relacionados a questões de poluição atmosférica enfatizando os
processos químicos mais relevantes que ocorrem.
JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

A disciplina trata de importantes questões científicas da atualidade como: poluição atmosférica,
relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico com os aspectos sociopolítico e
culturais e qual o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural.
A preocupação com o meio ambiente é crescente, considerando os problemas advindos da
industrialização e urbanização. Portanto, o conhecimento sobre os processos químicos que
ocorrem no meio ambiente, e em destaque nesta disciplina, na atmosfera, torna-se de grande
importância para a formação do engenheiro ambiental.
METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA
O curso consiste em aulas teóricas e práticas sobre os assuntos da ementa, utilizando os diversos recursos
didáticos de mesa digitalizadora, computador, indicação de leitura de artigos científicos, desenvolvimento de
atividades práticas, e demais atividades que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.
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Esta disciplina será ofertada de forma remota e faz parte do elenco de disciplinas previstas para 2021/2.
Considerando a Resolução 187 de 20 de março de 2020, que suspendeu o calendário academico 2020 e
Resolução 287, de 28 de dezembro de 2020/CONSEA/UNIR, que estabelece a retomada do calendário
academico 2020/1 em continuidade do ensino remoto, desta forma, adota-se as tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDICs) como parte integrante e essencial da metodologia de aula.
As aulas serão na modalidade síncronas e assíncronas, na proporção de 50% cada. As aulas síncronas serão
ministradas atraves do Google Meet, previamente agendadas, e as assíncronas serão desenvolvidas através
do SIGAA/UNIR.
A presença para as aulas assincronas serão contabilizadas pelo envio de atividades realizadas pelos alunos,
via SIGAA, em datas agendadas. A não realização destes exercicio acarretara falta em carga horaria
correspondente.
Horário de atendimento ao discente: Quarta-feira, das 14.30h as 16.00 h.
Objetivos

Conteúdos

Identificar as divisões formalmente adotadas para
UNIDADE I
atmosfera e suas características físicas.
Estrutura e composição química da atmosfera:
Troposfera, estratosfera, mesosfera e
termosfera
Descrever e discutir sobre a formação e depleção
da camada de ozônio. Interpretar sobre sua
importância.

UNIDADE II
Química da camada de ozônio: Compostos
químicos que desencadeiam sua destruição e
seus locais de depleção.

Descrever e discutir sobre os efeitos da poluição
atmosférica na saúde, preservação dos seres
vivos e patrimônio material.
Identificar os principais poluentes atmosféricos e
os mecanismos de reação.

UNIDADE III
Principais poluentes atmosféricos: Unidades de
concentração de poluentes. Formação da
chuva ácida. Material particulado

Explicar e discutir sobre o tema aquecimento
global. Identificar as principais correntes
científicas sobre o assunto.

UNIDADE IV
Aquecimento global: Principais gases de efeito
estufa (GEE). Entendimento, consequências e
previsões sobre o fenômeno de aquecimento
global. Energia e emissões de GEE

Descrever os principais processos de geração de
energia.
Interpretar os pontos favoráveis e desfavoráveis
de cada fonte energética.

UNIDADE V
Energia e GEE: o uso da energia e os níveis de
CO2. Energia solar. Combustíveis
convencionais e alternativos. Energia nuclear

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO
Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta Sistema de Avaliação Discente da
UNIR.
Na sequência das aulas, as atividades empregadas serão nas formas de: diagnóstica, formativa e
quantitativa, sendo que para esta última, a nota final totalizará 100 (cem). O aluno aprovado deverá
totalizar no mínimo 60 (sessenta) pontos.
As avaliações serão realizadas via SIGAA. No sistema SIGAA, a nota final é a média da Unidade 1 e Unidade
2, sendo que cada unidade deverá totalizar 10 pontos.
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a) Duas avaliações (A1 e A2) em data a ser agendada, após acordado com os alunos. Cada avaliação
valerá 5 pontos, e constará do conteúdo geral visto até o momento da avaliação. As mesmas serão
disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.
b) Três testes (T1+T2, T3) ao final de cada conteúdo da aula síncrona, cada avaliação valerá 2,5
pontos. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.
c)

A nota final será: [(A1 + A2) + (T1+T2 +T3)]/2.

Para os alunos portadores de alguma deficiência, será seguida a Lei 13.146.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO
Bibliografia Básica:
BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Pearson Education, 2006. VARGAS, M.
Metodologia da pesquisa tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985.
Bibliografia Complementar:
SA, E. et al. Manual de normalização de trabalhos técnicos, científicos e culturais. Petrópolis: Vozes, 2005.
/
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Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Campus Ji-Paraná - Departamento Engenharia Ambiental

PLANO DE ENSINO
IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Bacharelado em Engenharia Ambiental
DISCIPLINA: Química Ambiental II

CÓDIGO:
DAE 01392

TURMA: 2019 Horário: 3T1234

PROFESSORA: Beatriz Machado Gomes
CARGA HORÁRIA: 80h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 20h
Modalidade Síncrona: 30h
Modalidade Assíncrona: 30h

ANO: 2021
SEMESTRE: 2

CRÉDITOS: 04

Ementa

I)
II)
III)
IV)

V)

Soluções
Equilíbrio químico
Termodinâmica química
Cinética química
Eletroquímica
OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Compreender o comportamento e propriedades físicas e químicas dos compostos quando dissolvidos
em meio aquoso.
JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento tecnológico e industrial na atualidade, em diversos aspectos, é devido
principalmente ao desenvolvimento e utilização dos conhecimentos da química, ciência
relativamente nova, mas de importância fundamental para o desenvolvimento social, ambiental,
econômico e tecnológico da humanidade.
METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

O curso consiste em aulas teóricas e práticas sobre os assuntos da ementa, utilizando os diversos
recursos didáticos de mesa digitalizadora, computador, indicação de leitura de artigos científicos,
desenvolvimento de atividades práticas, e demais atividades que auxiliem no processo de ensinoaprendizagem.
Esta disciplina será ofertada de forma remota e faz parte do elenco de disciplinas previstas para 2021/2.
Considerando a Resolução 187 de 20 de março de 2020, que suspendeu o calendário academico 2020 e
Resolução 287, de 28 de dezembro de 2020/CONSEA/UNIR, que estabelece a retomada do calendário
academico 2020/1 em continuidade do ensino remoto, desta forma, adota-se as tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDICs) como parte integrante e essencial da metodologia de aula.
As aulas serão na modalidade síncronas e assíncronas, na proporção de 50% cada. As aulas síncronas serão
ministradas atraves do Google Meet, previamente agendadas, e as assíncronas serão desenvolvidas através
do SIGAA/UNIR.
A presença para as aulas assincronas serão contabilizadas pelo envio de atividades realizadas pelos alunos,
via SIGAA, em datas agendadas. A não realização destes exercicio acarretara falta em carga horaria
correspondente.
Horário de atendimento ao discente: Quarta-feira, das 14.30h as 16.00 h.

Objetivos

Conteúdos
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Preparo de soluções. Efetuar cálculos envolvendo

UNIDADE I

concentrações.

Soluções

Compreender o conceito de equilíbrio químico. Associar o

UNIDADE II

conceito de equilíbrio químico a diversos processos

Equilíbrio químico

industriais, naturais e na degradação ambiental.
Compreender as interações de energia e processos
químicos.

UNIDADE III
Termodinâmica química

Compreender as variáveis que afetam as reações
químicas e que favoreçam sua evolução ou não.

UNIDADE IV
Cinética química

Compreender os processos bioquímicos no ambiente, e

UNIDADE V

sua relação com energia envolvida.

Eletroquímica

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO
Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta Sistema de Avaliação Discente da
UNIR.
Na sequência das aulas, as atividades empregadas serão nas formas de: diagnóstica, formativa e
quantitativa, sendo que para esta última, a nota final totalizará 100 (cem). O aluno aprovado deverá
totalizar no mínimo 60 (sessenta) pontos.
As avaliações serão realizadas via SIGAA. No sistema SIGAA, a nota final é a média da Unidade 1 e Unidade
2, sendo que cada unidade deverá totalizar 10 pontos.
a) Duas avaliações (A1 e A2) em data a ser agendada, após acordado com os alunos. Cada avaliação
valerá 5 pontos, e constará do conteúdo geral visto até o momento da avaliação. As mesmas serão
disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.
b) Três testes (T1+T2, T3) ao final de cada conteúdo da aula síncrona, cada avaliação valerá 2,5
pontos. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.
c)

A nota final será: [(A1 + A2) + (T1+T2 +T3)]/2.

Para os alunos portadores de alguma deficiência, será seguida a Lei 13.146.
BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO
•

Brady, J. E. & Humiston, G. E. Química Geral. V. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

Complementar
•

Atkins, P. & Jones, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto
Alegre: Bookman. 2003.

•

Glinka, N. Química Geral. VestSeller Brasil. V. 1 e 2, 1984.

•

Mahan, B. M. & Myers, R. J. Química, um Curso Universitário. São Paulo: Edgard Blucher. 2005.

•

Pauling, L. Química Geral. Rio de janeiro: Livro Técnico. V 1 e 2, 1988.

•

Rocha, et al. Introdução a química ambiental. Porto Alegre: Bookman. 2009.

•

Russel, J. B. Química Geral. São Paulo: McGraw-Hill. 1994.

Ji-Paraná, junho de 2021.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:8
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Processos de Tratamento de Esgoto
DAE01424
Alberto Dresch Webler
Alberto Dresch Webler
8
2
2020
2017
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Classificação dos efluentes. Processos avançados de tratamento físico-químico e biológico.
Principais tecnologias empregadas no polimento de efluentes secundários. Alternativas
para tratamento e disposição final de lodos gerados em estações de tratamento de águas
residuárias. Principais tipos de efluentes agropecuários: características e tratamento.

OBJETIVO
Adquirir os conhecimentos básicos de resistência dos materiais, com objetivo de complementar
conhecimentos multidisciplinares necessários à formação de um engenheiro.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Plano de Trabalho DAEA-JP 0690404
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Introdução ao tratamento de esgotos e à análise de processo;
Característica de esgoto doméstico e industrial;
Vazões de esgoto e cargas de constituintes;
Seleção, projeto e implementação de estações de tratamento de esgoto;
Processos unitários físicos;
Processos unitários químicos;
Fundamentos do tratamento biológico.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão feitas de forma remota, com o percentual de 50% síncrona e 50% assíncrona.
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 o sistema SIGAA
para desenvolvimento de atividades.
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 (70 ponto cada), e avaliações de caráter surpresa (20 pontos), dois trabalho (20
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 SSAE (Serviço de Atendimento Educacional Especializado)
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação
Plano de Trabalho DAEA-JP 0690404
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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:
NOTA FINAL
Nota 1 = 70 (Prova 1) + 20 (Trabalho 1) + 10 (50% das provas surpresas)
Nota 2 = 70 (Prova 2 + 20 (Trabalho2) + 10 (50% das provas surpresas)
Nota Final Média = (Nota 1+ Nota 2)/2

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
JORDÃO E. P.; PESSÔA, C. A. TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS.
EDITORA ABES
Complementar:
CLAAS, I.C.; MAIA, R.A. M. Efluentes líquidos. Brasilia: SENAI/DN, 2003.
RITTMANN, B.E.; McCARTY, P. Environmental biotechnology: principles and
applications. New York: McGraw-Hill, 2001

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento,
em 14/07/2021, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0690404 e o código CRC A446CA5C.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Sistema de Esgoto

CÓDIGO:

DAE01415

PROFESSOR (a):

Robson Alves de Oliveira

COORDENADOR (a):

Prof. Dr. Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

10º

SEMESTRE:

2º

ANO:

2021

TURMA:

2016

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Elementos do sistema de esgoto. Sistemas de esgotamento. Caracterização quan ta va e qualita va dos líquidos a serem esgotados. Diretrizes de
planejamento e de projeto. Projeto dos elementos cons tuintes do sistema de esgotamento sanitário. Processos convencionais de tratamento sico, 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
Conteúdo Teórico:
1. O Esgoto Sanitário: O que é o esgoto sanitário? Esgoto doméstico. Esgoto industrial. Água de infiltração. Contribuição pluvial parasitária.
2. O Sistema de Esgoto Sanitário:Obje vos. Poluição das águas. Sistema individual ou sistema está co. Sistema unitário ou combinado. Sistema separador
absoluto.
Sistema unitário.
3. Sistemas Individuais para Esgotamento Sanitário:Quando adotar. Soluções por via seca. Soluções por via hídrica. Decanto digestor (Tanque sép co ou
Fossa séptica). Filtros anaeróbios. Sumidouro.
4 – Sistemas cole vos de Esgoto sanitário: Sistema Condominial de Esgoto Sanitário (SCE). Estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário Sistema cole vo convencional. Elaboração do Projeto de Engenharia. As unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário. Redes coletoras – órgãos acessórios.
Redes coletoras – Materiais das tubulações. Redes coletoras –
Traçado. Redes coletoras – posição da rede.
5. Vazões de esgotos: Esgoto doméstico. Infiltrações. Despejos industriais. Vazão de esgoto sanitário
6. Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário: Cálculo das vazões de dimensionamento. Hidráulica dos coletores de esgoto. Tensão tra va e
autolimpeza dos coletores. Velocidade crí ca e o arraste de ar para o líquido. Critérios de dimensionamento. Órgãos acessórios das redes coletoras.
Materiais das tubulações de esgoto. Ligações prediais. Projeto executivo de redes de esgoto.
7. Interceptores de esgoto: Determinação de vazões. Dimensionamento hidráulico. Traçado do interceptor. Dimensionamento de um interceptor de esgotos.
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Remanso em interceptores. Materiais u lizados em interceptores. Poços de visita. Dissipadores de energia. Interligação de coletores situados em cotas
distintas.
Prova 1 – Conteúdo: 1. O Esgoto Sanitário. 2. O Sistema de Esgoto Sanitário. 3. Sistemas Individuais para Esgotamento Sanitário. 4 – Sistemas cole vos de
Esgoto sanitário. 5. Vazões de esgotos. 6. Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 7. Interceptores e esgoto.
8. Sifões inver dos: Hidráulica do sifão inver do. Velocidades. Diâmetro mínimo. Número de tubulações. Perﬁl do sifão. Câmaras visitáveis. Ven lação.
Extravasor. Matérias. Projeto de um sifão invertido.
9. Corrosão e odor em sistemas de coleta e transporte de esgoto sanitário: Sulfetos em esgoto sanitário. corrosão causada por sulfeto de hidrogênio. Odor
e outros efeito devidos aos gases em esgoto sanitário.
10. Medição de vazão de esgoto: Vertedores. Calhas. Medidores de área x velocidade. Medição de vazão em condutos forçados.
11. Elevatórias de esgoto sanitário – Sistema de bombeamento: Período de projeto. Vazões de projeto. Bombas u lizadas em elevatórias de esgoto.
Motores para o acionamento das bombas. Seleção de conjuntos elevatórios. Número de conjuntos elevatórios.
12. Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário: Classiﬁcação das elevatórias. Tipos de elevatórias. Elevatórias convencionais. Poço de sucção.
Tubulações. Válvulas. Remoção de sólidos grosseiros.
13. Transitórios hidráulicos em estações elevatórias: Descrição do fenômeno. Equações básicas. Métodos de controle e transitórios hidráulicos.
Prova 2 – Conteúdo: 8. Sifões inver dos. 9. Corrosão e odor em sistemas de coleta e transporte de esgoto sanitário. 10. Medição de vazão de esgoto. 11.
Elevatórias de esgoto sanitário – Sistema de bombeamento. 12. Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 13. Transitórios hidráulicos em estações
elevatórias.
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 iden ﬁcadas pelo responsável técnico, e apresentadas em meio
digital. O projeto é cons tuído de Memorial Descri vo, Memorial de Cálculo, Peças Gráﬁcas, Especiﬁcações Técnicas, Manual de Operação e
Manutenção, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro.
Memorial Descritivo: no memorial descri vo deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes elementos: caracterização da área de projeto e diagnós co
da situação atual; apresentação e jus ﬁca va da concepção adotada e descrição das unidades do sistema proposto. Descrever de forma clara e obje va as
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 prá cas de engenharia. As especiﬁcações de materiais e equipamentos não deverão fazer referência a marcas ou
fornecedores. As especiﬁcações técnicas deverão ter coerência com o Memorial de cálculo, as peças gráﬁcas, planilha orçamentária e Cronograma Físicofinanceiro.
Memorial de Cálculo: o memorial de cálculo visa detalhar o dimensionamento de todas as unidades do sistema em atendimento às referências norma vas e
necessidades locais, possibilitando a veriﬁcação do cálculo e, consequentemente, a avaliação dos aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Esse
documento deverá conter os parâmetros u lizados, as planilhas e os métodos de cálculo detalhados. Recomenda-se, para melhor compreensão do projeto,
que o memorial de cálculo seja apresentado separado do texto do memorial descritivo.
Peças Gráﬁcas: apresentar em meio digital todos os desenhos e o detalhamento necessário à perfeita compreensão do projeto, permi ndo o levantamento
dos quan ta vos dos itens e serviços da planilha orçamentária. Deverá conter uma planta geral do sistema, área de abrangência do projeto, localização e
iden ﬁcação de todas as unidades do empreendimento proposto. As peças gráﬁcas devem ser apresentadas para análise em formatos padronizados pela
ABNT. Todas as peças gráﬁcas devem possibilitar a visualização e a compreensão para análise do projeto proposto, com informações suﬁcientes e
necessárias, tais como coordenadas geográficas, cotas de nível, dimensões, diâmetros, 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 iden ﬁcação das unidades e informações sobre seu funcionamento; procedimentos de
operação e manutenção com descrição de cada ro na e sua frequência; plano de amostragem iden ﬁcando os pontos, os parâmetros e a frequência;
iden ﬁcação dos problemas operacionais mais frequentes e procedimentos a adotar em cada caso; descrição dos procedimentos de segurança do trabalho e
fichas de operação a serem preenchidas pelo operador.
Orçamento: orçamento consiste em planilha orçamentária e deverá ser apresentado em meio digital. A planilha orçamentária detalhada deverá ser
apresentada em moeda nacional, discriminando o respec vo custo, preço unitário, quan dade e preço total de todos os serviços, materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução das obras de engenharia. Os custos de serviços e insumos constantes na planilha orçamentária devem estar em
conformidade com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e a citação do mês de referência. Na impossibilidade de
obtenção de custos referenciais de insumos e composições de serviços no SINAPI, poderão ser u lizadas tabelas de custos man das por órgãos e en dades
da Administração Pública, desde que em conformidade com norma vo vigente e jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. Na impossibilidade,
ainda, de obtenção de custos referenciais oﬁciais, o orçamento deverá se basear em pesquisa de mercado, contendo o mínimo de três cotações de
empresas/fornecedores distintos. O SINAPI apresenta composições de custos padronizadas.
Cronograma Físico-ﬁnanceiro: o projeto de engenharia deverá conter cronograma sico-ﬁnanceiro da obra a ser executada, em consonância com o
orçamento e demais documentos que o compõe. Com o cronograma também deverão ser apresentados critérios, parâmetros e métodos u lizados para sua
elaboração. O cronograma é elaborado com base na lista de a vidades, interligadas por relações de dependência, que aplicadas sobre um calendário de
execução e após a análise da disponibilidade e produ vidade dos recursos humanos e materiais possibilita a iden ﬁcação e o controle do andamento das
etapas do empreendimento. O cronograma sico-ﬁnanceiro geralmente é baseado no Diagrama de Gan , ferramenta gráﬁca que representa a execução dos
serviços ao longo do tempo, acrescido das informações dos percentuais sicos das etapas e/ou a vidades a serem realizadas e dos recursos ﬁnanceiros
requeridos por cada etapa e/ou a vidade em cada período. Na apresentação do cronograma também deverá constar o ﬂuxo de caixa do empreendimento,
permi ndo a programação dos desembolsos. O cronograma sico-ﬁnanceiro tem o obje vo de demonstrar a previsão da quan dade de produção e dos
desembolsos a ocorrer a cada período de execução de um empreendimento, sendo uma ferramenta de fundamental importância para o planejamento e
gerenciamento do andamento da obra. Para mais informações consultar o documento Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de
Edificações Públicas do Tribunal de Contas da União TCU.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
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Aulas Síncronas – aulas com a interação entre o professor e os alunos em tempo real. Todos
precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. Total de 60% das horas-aula.
Aulas Assíncronas – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os alunos não precisam
interagir ao mesmo tempo para realizar as atividades. Total de 40% das horas-aula.
Horário de atendimento ao discente:
Segunda-feira das 14 horas às 18 horas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet.
Será u lizada plataforma MOODLE www.salavirtual.unir.br para organização e disponibilização das tarefas assíncronas e disponibilização dos materiais
didáticos, planos, cronogramas, avisos etc.
Além disso serão utilizados: o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp 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).
Provas e Elaboração e apresentação do projeto de Sistema de Esgoto Sanitário.
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
a vidades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade especíﬁca de
cada um.
Descrever a forma de composição da média:
As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:
Nota N1 – Provas: Duas (2) provas em data a ser agendada no valor total de 5 pontos cada uma
(Prova 1 e Prova 2), totalizando 10 pontos.
Conteúdo da Prova 1: 1. O Esgoto Sanitário. 2. O Sistema de Esgoto Sanitário. 3. Sistemas
Individuais para Esgotamento Sanitário. 4 – Sistemas cole vos de Esgoto sanitário. 5. Vazões de
esgotos. 6. Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 7. Interceptores e esgoto.
Conteúdo da Prova 2: 8. Sifões inver dos. 9. Corrosão e odor em sistemas de coleta e transporte de
esgoto sanitário. 10. Medição de vazão de esgoto. 11. Elevatórias de esgoto sanitário – Sistema de
bombeamento. 12. Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 13. Transitórios hidráulicos
em estações elevatórias.
Nota N2 – Elaboração e apresentação do projeto de Sistema de Esgoto Sanitário:Um (1) Projeto
de um Sistema de Esgoto Sanitário no valor de 10 pontos. 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 cons tuído de Memorial Descri vo, Memorial de Cálculo, Peças Gráﬁcas, Manual de
Operação e Manutenção, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro.

Composição da Nota Final = (N1+N2) / 2.

Prova Repositiva
O acadêmico que ob ver média ﬁnal inferior a 6,0, terá direito a uma Prova Reposi va contendo
TODO conteúdo ministrado no semestre.
ATENÇÃO: A Prova Repositiva só poderá substituir os valores das notas tiradas nas provas.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
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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.
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.
Programa de Pesquisas em Saneamento Básico - PROSAB. Disponível em http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-deprograma/prosab/produtos
DENÍCULI, W. Bombas hidráulicas. 3. ed. – Viçosa: Ed. UFV, 2005.
AZEVEDO NETTO, J.M. Manual de hidráulica. 8ª edição – São Paulo:Blucher, 1998
PORTO, R.M. Hidráulica básica. 4. ed. – São Carlos:EESc-USP, 2006.
Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
08/07/2021, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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
0690468 e o código CRC CB23578C.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CÓDIGO:
DAE01432
PROFESSOR (a):
Alberto Dresch Webler e Beatriz Machado Gomes
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
Desenvolver a prática profissional com base nos conhecimentos técnicos e científicos
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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
Estágio Supervisionado e por um supervisor de estágio, indicado pela instituição concedente
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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 = 0,7.N1+0,3.N2,
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 pelos professores da disciplina que farão sua avaliação baseando-se na
apresentação oral das atividades desenvolvidas pelo aluno.

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a 6 (seis) será aprovado.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Docente, em 06/07/2021,
às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em
20/07/2021, às 23:29, 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
0690525 e o código CRC CE846875.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Sistema de Agua II

CÓDIGO:

DAE01412

PROFESSOR (a):

Robson Alves de Oliveira

COORDENADOR (a):

Prof. Dr. Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

6º

SEMESTRE:

2º

ANO:

2020

TURMA:

2018

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Tópicos Especiais em Sistemas de Abastecimento de Água: Qualidade da água e padrões de potabilidade. Redes de distribuição. Gerenciamento de sistemas de
abastecimento de água. Operações e processos aplicados ao tratamento de água. Tecnologias de tratamento de água. Tecnologia de tratamento de água em
ciclo completo. Tecnologia de tratamento de água por ﬁltração direta. Desinfecção. Tratamento e disposição de resíduos de 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 processos e operações unitárias u lizadas no tratamento de águas, abordando as principais alterna vas para o tratamento de água para
abastecimento público em função da qualidade da água bruta.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Conteúdo Teórico:
1. Noções de qualidade da água: Ocorrência da Água na Natureza; Disponibilidade de águas subterrânea e superﬁcial; Caracterís cas biológicas das águas;
Caracterís cas sicas e organolép cas das águas; Caracterís cas químicas das águas; Caracterís cas radioa vas; Riscos presentes na fonte de
abastecimento.
2. Padrão de Potabilidade: Classiﬁcação das Águas; Portaria GM/MS n. 888 – procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade; Amostragem segundo os critérios da OMS e exigências da Portaria GM/MS n. 888; Vigilância e controle segundo os
critérios da OMS e da Portaria GM/MS n. 888.
3. Concepção de Estações de Tratamento de Água para Abastecimento Público: Evolução Histórica; Situação Atual e Perspectivas Futuras.
4. Coagulação: Contaminantes presentes em águas naturais; Caracterís cas das par culas coloidais presentes em águas naturais; Mecanismos de
desestabilização da carga das par culas coloidais em meio aquoso; Implicações da concepção das estações de tratamento de água e seu mecanismo de
coagulação; Conceito do gradiente de velocidade; Dimensionamento de unidades de mistura rápida.
5. Floculação: Mecanismos de agregação de par culas coloidais; Ciné ca de ﬂoculação de suspensões coloidais; Dimensionamento de unidades de
floculação.
Prova 1 – Conteúdo: 1. Noções de qualidade da água; 2. Padrão de Potabilidade; 3. Concepção de Estações de Tratamento de Água para Abastecimento
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Público; 4. Coagulação; 5. Floculação.
6. Sedimentação Gravitacional: Separação de par culas coloidais por sedimentação gravitacional; Sedimentação de par culas discretas (Tipo I);
Sedimentação de partículas floculentas (Tipo II); Decantadores convencionais de fluxo horizontal; Decantadores de alta taxa.
7. Flotação por Ar Dissolvido: Separação de par culas coloidais por ﬂotação por ar dissolvido; Solubilidade do ar na fase líquida; Partes cons tu vas
principais de uma unidade de ﬂotação por ar dissolvido; Produção de ar para a ﬂotação por ar dissolvido; Parâmetros de projeto adotados no dimensionamento
unidades de flotação por ar dissolvido.
8. Filtração: Separação de par culas coloidais por ﬁltração; Classiﬁcação do processo de ﬁltração; Composição dos meios ﬁltrantes, granulometria, altura e
taxas de ﬁltração; Comportamento hidráulico do meio ﬁltrante no modo de ﬁltração e lavagem; Partes cons tu vas principais de ﬁltros rápidos por gravidade;
Controle hidráulico de unidades de ﬁltração; Métodos de lavagem de unidades de ﬁltração; Procedimentos operacionais e recomendações sugeridas para
unidades de filtração.
9. Desinfecção: Conceituação do processo de desinfecção; Agentes desinfetantes empregados no tratamento de águas de abastecimento; Comportamento
químico do cloro na fase líquida; Ciné ca do processo de desinfecção e importância do parâmetro C.T; U lização do cloro gasoso no processo de tratamento;
U lização do cloro na forma de hipoclorito de sódio no processo de tratamento; U lização do cloro na forma de hipoclorito de cálcio no processo de
tratamento.
Prova 2 – Conteúdo: 6. Sedimentação Gravitacional; 7. Flotação por Ar Dissolvido; 8. Filtração; 9. Desinfecção.
10. Oxidação Química: U lização da oxidação química no tratamento de águas de abastecimento; Seleção dos agentes oxidantes a serem empregados no
processo de tratamento; Cloro e suas variantes; Permanganato de potássio; Dióxido de cloro; Ozônio; Peróxido de hidrogênio.
11. Remoção de Compostos Orgânicos e Controle da Formação de Subprodutos da Desinfecção: Compostos orgânicos e sua presença em águas de
abastecimento; Remoção de compostos orgânicos naturais no tratamento convencional de águas de abastecimento; Remoção de compostos orgânicos
naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos; Remoção de compostos orgânicos de origem antropogênica; Minimização e remoção de
subprodutos da desinfecção formados no processo de tratamento.
12. Controle e Remoção de Compostos Causadores de Gosto e de Odor em Águas de Abastecimento:Origem dos problemas de gosto e de odor em águas
de abastecimento; Iden ﬁcação e quan ﬁcação dos problemas de gosto e de odor em águas de abastecimento; Minimização de problemas de gosto e de odor
em águas de abastecimento.
13. Concepção de Sistemas de Tratamento da Fase Sólida em Estações de Tratamento de Água:Origem dos resíduos gerados no processo de tratamento
de águas de abastecimento; Pontos de geração de resíduos em estações de tratamento de água do po convencionais e concepção de sistemas de tratamento
da fase sólida; Avaliação da produção de lodo em estações de tratamento de água; Balanço de massa e determinação de vazões líquidas e sólidas de projeto.
14. Equalização, Tratamento e Recuperação de Água de Lavagem de Filtros: Concepção de sistemas de equalização, tratamento e recuperação de água de
lavagem de ﬁltros; Projeto e operação de sistemas de recuperação e equalização de água de lavagem de ﬁltros; Retorno da água de lavagem para o início do
processo de tratamento; Clarificação da água de lavagem de filtros.
15. Adensamento, Desidratação e Disposição Final de Resíduos: Adensamento de lodos produzidos em unidades de separação sólido-líquido; Desidratação
de lodos; Pós-secagem e disposição final de lodos.
Prova 3 – Conteúdo: 10. Oxidação Química; 11. Remoção de Compostos Orgânicos e Controle da Formação de Subprodutos da Desinfecção; 12. Controle e
Remoção de Compostos Causadores de Gosto e de Odor em Águas de Abastecimento; 13. Concepção de Sistemas de Tratamento da Fase Sólida em Estações
de Tratamento de Água; 14. Equalização, Tratamento e Recuperação de Água de Lavagem de Filtros; 15. Adensamento, Desidratação e Disposição Final de
Resíduos.

Atividade Prática:
Elaboração e apresentação do projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA): 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 iden ﬁcadas pelo responsável técnico, e
apresentadas em meio digital. O projeto é cons tuído de Memorial Descri vo, Memorial de Cálculo, Peças Gráﬁcas, Especiﬁcações Técnicas, Manual de
Operação e Manutenção, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro.
Memorial Descritivo: no memorial descri vo deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes elementos: caracterização da área de projeto e diagnós co
da situação atual; apresentação e jus ﬁca va da concepção adotada e descrição das unidades do sistema proposto. Descrever de forma clara e obje va as
caracterís cas de todos os equipamentos, materiais, elementos componentes, sistemas constru vos aplicados e o modo como serão executados cada um dos
serviços, em conformidade com as boas prá cas de engenharia. As especiﬁcações de materiais e equipamentos não deverão fazer referência a marcas ou
fornecedores. As especiﬁcações técnicas deverão ter coerência com o Memorial de cálculo, as peças gráﬁcas, planilha orçamentária e Cronograma Físicofinanceiro.
Memorial de Cálculo: o memorial de cálculo visa detalhar o dimensionamento de todas as unidades do sistema em atendimento às referências norma vas e
necessidades locais, possibilitando a veriﬁcação do cálculo e, consequentemente, a avaliação dos aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Esse
documento deverá conter os parâmetros 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
quan ta vos dos itens e serviços da planilha orçamentária. Deverá conter uma planta geral do sistema, área de abrangência do projeto, localização e
iden ﬁcação de todas as unidades do empreendimento proposto. As peças gráﬁcas devem ser apresentadas para análise em formatos padronizados pela
ABNT. Todas as peças gráﬁcas devem possibilitar a visualização e a compreensão para análise do projeto proposto, com informações suﬁcientes e
necessárias, tais como coordenadas geográficas, cotas de nível, dimensões, diâmetros, 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 iden ﬁcação das unidades e informações sobre seu funcionamento; procedimentos de
operação e manutenção com descrição de cada ro na e sua frequência; plano de amostragem iden ﬁcando os pontos, os parâmetros e a frequência;
iden ﬁcação dos problemas operacionais mais frequentes e procedimentos a adotar em cada caso; descrição dos procedimentos de segurança do trabalho e
fichas de operação a serem preenchidas pelo operador.
Orçamento: orçamento consiste em planilha orçamentária e deverá ser apresentado em meio digital. A planilha orçamentária detalhada deverá ser
apresentada em moeda nacional, discriminando o respec vo custo, preço unitário, quan dade e preço total de todos os serviços, materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução das obras de engenharia. Os custos de serviços e insumos constantes na planilha orçamentária devem estar em conformidade
com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e a citação do mês de referência. Na impossibilidade de obtenção de
custos referenciais de insumos e composições de serviços no SINAPI, poderão ser u lizadas tabelas de custos man das por órgãos e en dades da
Administração Pública, desde que em conformidade com norma vo vigente e jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. Na impossibilidade, ainda,
de obtenção de custos referenciais oﬁciais, o orçamento deverá se basear em pesquisa de mercado, contendo o mínimo de três cotações de
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empresas/fornecedores distintos. O SINAPI apresenta composições de custos padronizadas.
Cronograma Físico-financeiro: o projeto de engenharia deverá conter cronograma físico-financeiro da obra a ser executada, em consonância com o orçamento
e demais documentos que o compõe. Com o cronograma também deverão ser apresentados critérios, parâmetros e métodos u lizados para sua elaboração. O
cronograma é elaborado com base na lista de a vidades, interligadas por relações de dependência, que aplicadas sobre um calendário de execução e após a
análise da disponibilidade e produ vidade dos recursos humanos e materiais possibilita a iden ﬁcação e o controle do andamento das etapas do
empreendimento. O cronograma sico-ﬁnanceiro geralmente é baseado no Diagrama de Gan , ferramenta gráﬁca que representa a execução dos serviços ao
longo do tempo, acrescido das informações dos percentuais sicos das etapas e/ou a vidades a serem realizadas e dos recursos ﬁnanceiros requeridos por
cada etapa e/ou a vidade em cada período. Na apresentação do cronograma também deverá constar o ﬂuxo de caixa do empreendimento, permi ndo a
programação dos desembolsos. O cronograma sico-ﬁnanceiro tem o obje vo de demonstrar a previsão da quan dade de produção e dos desembolsos a
ocorrer a cada período de execução de um empreendimento, sendo uma ferramenta de fundamental importância para o planejamento e gerenciamento do
andamento da obra. Para mais informações consultar o documento Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Ediﬁcações
Públicas do Tribunal de Contas da União TCU.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aulas Síncronas – aulas com a interação entre o professor e os alunos em tempo real. Todos
precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. Total de 60% das horas-aula.
Aulas Assíncronas – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os alunos não precisam
interagir ao mesmo tempo para realizar as atividades. Total de 40% das horas-aula.
Horário de atendimento ao discente:
Segunda-feira das 14 horas às 18 horas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet.
Será u lizada plataforma MOODLE www.salavirtual.unir.br para organização e disponibilização das tarefas assíncronas e disponibilização dos materiais
didáticos, planos, cronogramas, avisos etc.
Além disso serão utilizados: o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp 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).
Provas e Elaboração e apresentação do projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA)
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
a vidades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade especíﬁca de
cada um.
Descrever a forma de composição da média:
As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:
Nota N1 – Provas: três (3) provas em data a ser agendada (Prova 1, Prova 2 e Prova 3), totalizando
10 pontos.
Conteúdo da Prova 1 (valor 3,4 pontos): 1. Noções de qualidade da água; 2. Padrão de
Potabilidade; 3. Concepção de Estações de Tratamento de Água para Abastecimento Público; 4.
Coagulação; 5. Floculação.
Conteúdo da Prova 2 (valor 3,3 pontos): 6. Sedimentação Gravitacional; 7. Flotação por Ar
Dissolvido; 8. Filtração; 9. Desinfecção.
Conteúdo da Prova 3 (valor 3,3 pontos): 10. Oxidação Química; 11. Remoção de Compostos
Orgânicos e Controle da Formação de Subprodutos da Desinfecção; 12. Controle e Remoção de
Compostos Causadores de Gosto e de Odor em Águas de Abastecimento; 13. Concepção de Sistemas
de Tratamento da Fase Sólida em Estações de Tratamento de Água; 14. Equalização, Tratamento e
Recuperação de Água de Lavagem de Filtros; 15. Adensamento, Desidratação e Disposição Final de
Resíduos.
Nota N2 – Elaboração e apresentação do projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA):
Um (1) Projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) no valor de 10 pontos. O projeto deverá
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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 cons tuído de Memorial Descri vo, Memorial de Cálculo, Peças Gráﬁcas, Manual de
Operação e Manutenção, Orçamento e Cronograma Físico-financeiro.
Composição da Nota Final = (N1+N2) / 2.

Prova Repositiva
O acadêmico que ob ver média ﬁnal inferior a 6,0, terá direito a uma Prova Reposi va contendo
TODO conteúdo ministrado no semestre.
ATENÇÃO: A Prova Repositiva só poderá substituir os valores das notas tiradas nas provas.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
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.
TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. São Paulo: PHD/EPUSP, 2004.
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.
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.
DI BERNARDO, L.; DI BERNARDO, A.; CENTURIONE FILHO, P.L. Ensaios de tratabilidade
de água e dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. São Carlos: RiMa,
2002
Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
08/07/2021, às 10:06, 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
0690553 e o código CRC DB074960.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03

Plano de Trabalho DAEA-JP 0690553

SEI nº 0690553

SEI 23118.005780/2021-03 / pg. 31

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

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:

Ecologia
DAE01391
Rodrigo Martins Moreira
Alberto Dresch Webler
2
2
2020
2020
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Ecologia, Ecossistemas, Cadeias e redes alimentares. Estrutura trófica, Pirâmides ecológicas,
Fatores limitantes, Dinâmica das populações, Interações ecológicas, Conceitos de habitat e
nicho ecológico, Estrutura das comunidades e sucessão, Princípios de fluxo de energia,
Energia e diversidade, Modelos de fluxo de energia em diferentes ecossistemas (sistemas
terrestre e aquático, áreas urbanas e rurais), Aplicações de ecologia.

OBJETIVO
Compreender os fundamentos de Ecologia e suas aplicações e relações quanto a métodos
científicos, bem como, ecossistemas e suas interações com atividades antrópicas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Início

Fim

Descrição

21/06/2021 21/06/2021 1. Fundamentos de Ecologia
28/06/2021 28/06/2021 2. Ecossistemas, Cadeias e redes alimentares
5/7/2021

5/7/2021

3. Estrutura trófica, Pirâmides ecológicas e Fatores limitantes

12/7/2021 19/07/2021 4 e 5. Biodiversidade e biomas
26/07/2021 2/8/2021

6 e 7. Avaliação 1: Seminários - Desafios para conservação da biodiversidade nos diferentes biomas brasileiros

9/8/2021

8. Dinâmica das populações e interações ecológicas

9/8/2021

16/08/2021 16/08/2021 9. Conceitos de habitat e nicho ecológico e estrutura das comunidades e sucessão
23/08/2021 23/08/2021 10. Princípios de fluxo de energia, Energia e diversidade
30/08/2021 30/08/2021 11. Modelos de fluxo de energia em diferentes ecossistemas
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13/09/2021 13/09/2021 12. Avaliação 2: Prova
20/09/2021 20/09/2021 13. Aplicações de ecologia: Métricas de ecologia da paisagem para estudos de fragmentação florestal

27/09/2021 27/09/2021

14. Aplicações de ecologia: Baixando e Processando (1. Reprojetar para UTM; 2. Recortar; 3. Salvar apenas floresta) os
dados de entrada para relatório final

4/10/2021 4/10/2021 15. Aplicações de ecologia: Processando dados no FRAGSTATS e exportando para o Excel para criar os gráficos
11/10/2021 18/10/2021 16. Entrega do relatório final Análise da fragmentação florestal em Rondônia
18/10/2021 18/10/2021 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). Onde, a partir da pergunta
direcionadora do problema, que será "qual a situação da fragmentação florestal no Estado de
Rondônia?", ao final da disciplina deverá ser apresentado um relatório final com aplicações de
métricas de ecologia da paisagem discutidas sob a ótica dos conhecimentos adquiridos
durante a disciplina.
Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e
exemplos práticos utilizando plataformas de aula virtuais. Serão ministradas, de acordo com a
CH total, 60% de aulas síncronas e 40% de aulas assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 15:00 e 16:00 horas, por meio de agendamento prévio via e-mail:
rodrigo.moreira@unir.br

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
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).
Seminário valendo 50 pontos;
Avaliação com questões objetivas e dissertativas valendo 50 pontos;
Relatório final valendo 100 pontos;
Na repositiva será cobrado todo o conteúdo ministrado em uma avaliação com questões
objetivas e dissertativas.
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:
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Nota 1 = Apresentação do Seminário (50) + Avaliação 2 (50)
Nota 2 = Relatório final (100)
Nota Final = (N 1+ N2)/2

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
LENINGER. Princípios de Bioquímica, Sarvier, 1964.
ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
Complementar:
FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. Ribeirao Preto: Sociedade Brasileira de Genetica,
1996.
Schlesinger, W.H. Better living through biogeochemistry. Ecology, vol. 85, n. 9, p. 2402-2407,
2004.
Mcclain, M.E.; Victoria, R.L.; Richey, J.E. The biogeochemistry of the Amazon Basin. New
York: Oxford University Press, 2001. 365 p. (1 exemplar CENA e 1 ESALQ)
Schlesinger, W.H. Biogeochemistry: an analysis of global change. 2nd. San Diego:
Academic Press, 1997. 588 p. (1 exemplar ESALQ)
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
09/07/2021, às 12:24, 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
0690714 e o código CRC E081E6F7.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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:

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto II
DAE01410
Rodrigo Martins Moreira
Alberto Dresch Webler
6
2
2020
2019
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Álgebra de mapas. Modelação cartográfica de eventos terrestres. Sistemas sensores e critérios
para seleção de produtos. Processamento Digital de Imagens. Elementos de interpretação de
imagens. Métodos de interpretação de imagens orbitais. Aplicações.

OBJETIVO
Provocar o conhecimento em conceitos, técnicas e aplicações de sensoriamento remoto e
geoprocessamento de modo que esse possa ser usado como ferramenta de tomada de
decisões para fins de gerenciamento nos problemas de engenharia ambiental e sanitária.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Início

Fim

Descrição

23/06/2021 23/06/2021 1. Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens
30/06/2021 30/06/2021 2. Sensores e critérios para escolha de acordo com a aplicação e produto final desejado
7/7/2021

7/7/2021

3. Correções e calibrações usando Calculadora Raster e o SCP Plugin dos efeitos da atmosfera em sensoriamento remoto

14/07/2021 14/07/2021 4. Princípios teóricos do sensoriamento remoto da vegetação
21/07/2021 21/07/2021 5. Avaliação 1
28/07/2021 28/07/2021 6. Cálculos de índices de Vegetação usando o QGis: NDVI e SAVI
4/8/2021

4/8/2021

7. Índices para análise de cicatrizes de queimadas - Princípios teóricos e Prática usando o Qgis

11/8/2021 11/8/2021 8. Princípios teóricos de Métodos de Classificação Supervisionada
18/08/2021 18/08/2021 9. Métodos de Classificação Supervisionada usando o Qgis
25/08/2021 25/08/2021 10. Sensoriamento Remoto de Sistemas Aquáticos
1/9/2021

1/9/2021

11. Princípios teóricos da análise de autocorrelação de dados espaciais usando o Índice de Moran
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8/9/2021

8/9/2021

15/09/2021 15/09/2021

12. Análise de Autocorrelação de dados espaciais usando o GeoDa
13. Integrando dados censitários a Sistemas de Informações Geográficas - União de tabelas do Excel à tabela de atributos
de arquivos vetoriais usando o Qgis

22/09/2021 22/09/2021 14. Delimitação de bacias hidrográficas usando o QGis
29/09/2021 29/09/2021 15. Entrega e discussão da versão preliminar do relatório final para análise
6/10/2021 6/10/2021 16. Entrega do relatório final da disciplina
13/10/2021 13/10/2021 17. 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, de acordo com a
CH total, 60% de aulas síncronas e 40% de aulas assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 16:00 e 17:00 horas, por meio de agendamento prévio via e-mail:
rodrigo.moreira@unir.br.

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
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).
Avaliação com questões objetivas e dissertativas valendo 50 pontos;
Entrega de atividades valendo 50 pontos;
Relatório final valendo valendo 100 pontos;
Na repositiva será cobrado todo o conteúdo ministrado em uma avaliação com questões
objetivas e dissertativas.
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 (50) + Entrega de atividades (50)
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–Nota 2 = Relatório final (100)

–Nota Final = (N 1+ N2)/2

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
JENSEN, John R.; EPIPHANIO, José Carlos Neves. Sensoriamento remoto do ambiente: uma
perspectiva em recursos terrestres. Parêntese, 2011.
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:
BURROUGH, P.A.; McDONNELL, R. Principles of geographical information systems. Oxford:
Oxford University Press, 1998.
CASANOVA, M.; CÂMARA, G.; DAVIS, C.; VINHAS, L.; QUEIROZ, G.R. Bancos de dados
geográficos. 2006. Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/bdados/index.html
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.
MATHER, P.M. Computer processing of remotely-sensed images. Nottingham: John Wiley,
1999.
RENCZ, A.N. Remote sensing for the earth sciences: manual of remote sensing. Toronto: John
Wiley, 1998.
User guide/Manual QGIS 2.18. Disponível em https://docs.qgis.org/2.18/pdf/pt_BR/QGIS-2.18UserGuide-pt_BR.pdf
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em
09/07/2021, às 12:24, 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
0690749 e o código CRC 524BE14B.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:

Projeto Final de Curso
DAE01427

PROFESSOR (a):

Dra . Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Alberto Dresch Webler
8º
1º
2021
2017
04
80

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

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. Paralelamente, todo o grupo de alunos será acompanhado
pelo professor da disciplina que orientará a organização do projeto. Não haverá uma programação semanal
de atividades em sala de aula. A organização do trabalho será elaborada em quatro encontros, nas datas
apresentadas abaixo. Durante os interstícios, os alunos deverão desenvolver a programação proposta e
apresentar resultados e trabalho escrito ao coordenador da disciplina. A presença nos encontros
programados é obrigatória, da mesma forma que será obrigatória a apresentação e entrega do trabalho
programado para estas datas. Para que o aluno possa dar continuidade ao Trabalho de Conclusão de Curso no
semestre subsequente, o cumprimento dos requisitos acima é fundamental. Ao final do semestre, cada
aluno deverá fazer a apresentação pública do projeto elaborado, com a presença de seu orientador. Uma
banca de professores fará a apreciação do trabalho, 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
AULA DATA CONTEÚDO
1
22/06 Apresentação do Plano de Curso. Apresentação da normatização 001/2012/DEA
2
29/06 Orientação sobre Projeto de Pesquisa; delimitação do tema/hipótese/objetivos
Período para identificação do orientador e escrita do Pré-projeto
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3
4
5
6

03/08 Apresentação carta de aceite do orientador e entrega do Pré-projeto - Av. 1
Período para elaboração do Projeto Final de Curso (PFC)
14/09 Entrega do PFC e documento para formalizar os membros da banca
Período para elaboração da apresentação oral
05/10 Apresentação oral do PFC - Avaliação 2
Período para elaboração da Avaliação Repositiva – Reescrita do PFC
19/10 Avaliação Repositiva: entrega do Projeto Reescrito.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Atividades síncronas: serão aulas expositivas realizadas por meio de videoconferência;
Atividades assíncronas: serão as que dizem respeito à elaboração do Projeto Final de Curso e da
apresentação deste para a turma.
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.

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: Pré-Projeto (5 pontos) + Apresentação Oral do PFC (5 pontos). Total: 10 pontos;
Nota 2: Média da avaliação do Projeto Final de Curso realizada por dois avaliadores externos (10
pontos cada avaliação). 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:
Nota Final: (Nota 1+ Nota 2)/2
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. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
Complementar:
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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 PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS,
Docente, em 14/06/2021, às 16:04, 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
0690967 e o código CRC F240E05B.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Cidadania II
CÓDIGO:
DAE01402
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Dra . Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Alberto Dresch Webler
4º
2º
2021
2019
02
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
Incentivar os acadêmicos a buscarem interação com a comunidade, no intuito de exercer ações de cidadania
que visem o bem-estar de todos.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Serão realizadas cinco aulas remotas síncronas. Na primeira aula serão levantadas propostas de atividades
direcionadas à comunidade, que possam ser realizadas virtualmente. Na segunda aula serão apresentados os
estudos de caso e definidos os grupos de trabalho. Na terceira aula será realizado o acompanhamento das
atividades em andamento, assim como a proposição de ajustes na metodologia, caso seja necessário. Na
quarta e quinta aula os discentes apresentarão os resultados das atividades desenvolvidas. As demais
atividades serão realizadas de forma assíncrona e correspondem ao planejamento e a realização de
atividades de interação com a comunidade.
METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Atividades síncronas: serão aulas expositivas realizadas por meio de videoconferência;
Atividades assíncronas: serão as que dizem respeito ao planejamento e desenvolvimento de ação junto à
comunidade, bem como a elaboração da apresentação dos resultados desta ação para a turma.
Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras, das 8H00 às 11H00
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
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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: Estudo de caso (5 pontos); Planejamento da ação cidadã (5 pontos). Total: 10 pontos.;
Nota 2: Planejamento da ação cidadã (5 pontos) e apresentação oral da atividade prática desenvolvida
(5 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:
Nota Final: (Nota 1+ Nota 2)/2
BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
Paim, A.; Prota, L., Rodriguez, R.V. Cidadania: o que todo cidadão precisa saber. Rio de Janeiro: Expressão e
Cultura. 2000.
Complementar:
Será de acordo com atividades selecionadas pelos alunos e respectivas temáticas.
Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS,
Docente, em 14/06/2021, às 16:06, 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
0690976 e o código CRC 630066B4.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Humanidades
CÓDIGO:
DAE01389
PROFESSOR (a):
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Dra . Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Alberto Dresch Webler
2º
2º
2021
2020
04
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Filosofia ambiental. Escola, estado e sociedade.
Ciência, tecnologia e sociedade. Sociologia ambiental. História ambiental de Rondônia. Geografia ambiental
de Rondônia
OBJETIVO
Desenvolver as competências e habilidades necessárias ao Engenheiro Ambiental, de forma que este possa
obter uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, que o capacite a absorver e desenvolver
novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica 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
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I – História, Ciência, Tecnologia e Sociedade
Introdução às Humanidades.
A origem dos modelos de sociedade e suas culturas: relações de alteridade, diferenças e empatia.
História de Rondônia: Construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré; O papel do café na organização do
território rondoniense; Indígenas de Rondônia.
Agenda 2030 e a Justiça Ambiental.
Ecologia, sobrevivência e sociedade; Tecnologia e novas práticas sociais – Projeto Inkiri (Cariacanga/BA); ISA
(Projeto rede de sementes); Projeto Believer.
Unidade II- Ética e Cidadania
Política, Poder e Humanidade.
Ética, diversidade e questões ambientais: Sexualidade; Gênero; Diversidade étnica; Religiosidade; Terceira
idade; Deficiência; Movimentos de cultura, de etnias e de gênero.
METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Plano de Trabalho DAEA-JP 0690981
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Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Atividades síncronas por meio de videoconferência. Nestas aulas serão realizadas aulas expositivas
dialogadas, estudos de caso, debates com palestrantes convidados, orientação sobre a atividade prática a ser
desenvolvida e apresentação oral do trabalho realizado em grupo. As atividades assíncronas serão realizadas
por meio da plataforma Moodle (sala virtual do componente curricular), além de contemplar a pesquisa
bibliográfica, planejamento e desenvolvimento dos trabalhos e apresentações.
Horário de atendimento ao discente:
Quintas-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: Atividades diversas realizadas por meio da plataforma virtual. Valor: 10 pontos;
Nota 2: Seminário em grupo. Valor: 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:
Nota Final: (Nota 1+ Nota 2)/2
BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
FREYRE, Gilberto. Homens, engenharias e rumos sociais. Organizador Edson Nery da Fonseca – Rio de Janeiro:
Record, 1987.
ROSA, Luiz P. Tecnociências e humanidades: novos paradigmas, velhas questões. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
Complementar:
ARAÚJO FILHO, Mário S. As humanidades nos cursos de graduação em engenharia: a visão das comissões de
especialistas do Exame Nacional de Cursos. Disponível em:
<http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Artigo-a-Vis%C3%A3o-Das-Comiss%C3%B5es-De/121847.html>.
Acesso realizado em 14 jun 2021.
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Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS,
Docente, em 14/06/2021, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0690981 e o código CRC 8297B1E9.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03

Plano de Trabalho DAEA-JP 0690981

SEI nº 0690981

SEI 23118.005780/2021-03 / pg. 45

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

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

TERMODINAMICA

CÓDIGO:

DAE01399

PROFESSOR (a):

Robson Alves de Oliveira

COORDENADOR (a):

Prof. Dr. Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

4º

SEMESTRE:

2º

ANO:

2020

TURMA:

2019

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Propriedade dos gases: Lei de Boyle. Lei de Charles. Princípio de Avogadro. Lei dos gases ideais.
Aplicação da lei dos gases ideais. Densidade dos gases. Estequiometria das reações gasosas.
Mistura de gases. Sistemas: Trabalho e energia interna. Trabalho de expansão. Calor. Primeira lei:
Funções de estado. Energia interna. Entalpia: Transferência de calor sob pressão constante.
Capacidade caloríﬁca dos gases. Entalpia de reações. Relação entre ΔH e ΔE. Entalpia padrão. Lei de
Hess. Segunda Lei: Entropia. Variações de entropia. Mudança espontânea. Entropia e desordem.
Vizinhança.
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OBJETIVO
Pretende-se com esta disciplina fazer com que o aluno consolide a compreensão dos princípios
básicos da Termodinâmica clássica, desenvolvendo a capacidade para aplicar esses fundamentos na
resolução de problemas de Engenharia.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Comentários preliminares: Instalação simples de uma central termoelétrica; célula de
combus vel; ciclo de refrigeração por compressão de vapor; O refrigerador termoelétrico; O
equipamento de decomposição do ar; Turbina a gás; Motor químico de foguete; outras aplicações e
aspectos ambientais.
2. Conceitos e deﬁnições: O Sistema Termodinâmico e o Volume de Controle; Pontos de vista
Macroscópico e Microscópico; Estado e propriedades de uma substância; Processos e Ciclos;
Unidades de massa, comprimento, tempo e força; Energia; Volume especíﬁco e Massa especíﬁca;
Pressão; Igualdade de temperatura; A lei Zero da Termodinâmica; Escalas de Temperatura.
3. Propriedades de uma substância pura: A Substância Pura; Equilíbrio de fases Vapor – Líquida Sólida numa Substância Pura; Propriedades independentes de uma Substância Pura; Tabelas de
Propriedades Termodinâmicas; O Comportamento P-V-T dos gases na região onde as massas
específicas são pequenas ou moderadas.
4. Trabalho e calor: Deﬁnição de trabalho; Unidades de trabalho; Trabalho realizado num sistema
compressível simples devido ao movimento de fronteira; outras formas de realização de trabalho em
sistemas; considerações ﬁnais rela vas ao trabalho; Deﬁnição de calor; Modos de transferência de
calor; Comparação entre calor e trabalho.
5. A Primeira Lei da Termodinâmica: A primeira lei da termodinâmica para um sistema que percorre
um ciclo; A primeira Lei da Termodinâmica para uma mudança de estado num sistema; Energia
Interna – uma propriedade termodinâmica; A propriedade termodinâmica Entalpia; Calores
especíﬁcos a Volume e a Pressão constantes; A Energia interna, Entalpia e Calor Especíﬁco de Gases
Perfeitos; Equação da Primeira Lei em Termos de Fluxo; Conservação da Massa.
Conteúdo da Prova 1: 1. Comentários preliminares; 2. Conceitos e deﬁnições; 3. Propriedades de
uma substância pura; 4. Trabalho e calor; 5. A Primeira Lei da Termodinâmica.
6. A Primeira Lei da Termodinâmica aplicada a Volumes de Controle: Conservação da Massa e o
Volume de Controle; a primeira Lei da Termodinâmica para um Volume de Controle; o Processo em
Regime Permanente; O Processo em Regime Uniforme.
7. Segunda Lei da Termodinâmica: Motores térmicos e Refrigeradores; Segunda Lei da
Termodinâmica; O Processo Reversível; Fatores que tornam Irreversível um Processo; O ciclo de
Carnot; Dois Teoremas rela vos ao rendimento Térmico do Ciclo de Carnot; A escala termodinâmica
de temperatura; A Escala de Temperatura de Gás Perfeito; Máquinas Térmica Reais e Ideais.
Conteúdo da Prova 2: 6. A Primeira Lei da Termodinâmica aplicada a Volumes de Controle ;7.
Segunda Lei da Termodinâmica.
8. Entropia: Entropia – uma propriedade do Sistema; a Entropia para uma Substância Pura; Variação
de Entropia em Processos Reversíveis; Duas relações Termodinâmicas Importantes; Variação de
Entropia do Sistema durante um Processo Irreversível; Geração de Entropia; Princípio do Aumento de
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Entropia; Variação de Entropia num Sólido ou Líquido; Variação de entropia num Gás Perfeito;
Processo Politrópico Reversível para um Gás Perfeito; Equação da Taxa de Variação de entropia.
9. Segunda lei da Termodinâmica em Volumes de Controle: A segunda Lei da Termodinâmica para
um Volume de Controle; O Processo em Regime Permanente e o Processo em regime Uniforme; O
Processo Reversível em Regime Permanente; Princípio do Aumento de Entropia para um Volume de
Controle; Eficiência.
Conteúdo da Prova 3: 8. Entropia; 9. Segunda lei da Termodinâmica em Volumes de Controle.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aulas Síncronas – aulas com a interação entre o professor e os alunos em tempo real. Todos
precisam estar ao mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. Total de 60% das horas-aula.
Aulas Assíncronas – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os alunos não precisam
interagir ao mesmo tempo para realizar as atividades. Total de 40% das horas-aula.
Horário de atendimento ao discente:
Segunda-feira das 14 horas às 18 horas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet.
Será u lizada plataforma MOODLE www.salavirtual.unir.br para organização e disponibilização das
tarefas assíncronas e disponibilização dos materiais didáticos, planos, cronogramas, avisos etc.
Além disso serão u lizados: o e-mail oﬁcial da UNIR; o aplica vo de mensagens instantâneas
Whatsapp 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).
1.

Provas.

2.

Resolução e discussão de questões avalia vas voltadas para aplicações da Termodinâmica na
Engenharia.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para
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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
a vidades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade especíﬁca de
cada um.
Descrever a forma de composição da média:
As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:
Provas: três (3) provas em data a ser agendada.
Conteúdo da Prova 1: 1. Comentários preliminares; 2. Conceitos e deﬁnições; 3. Propriedades de
uma substância pura; 4. Trabalho e calor; 5. A Primeira Lei da Termodinâmica.
Conteúdo da Prova 2: 6. A Primeira Lei da Termodinâmica aplicada a Volumes de Controle ;7.
Segunda Lei da Termodinâmica.
Conteúdo da Prova 3: 8. Entropia; 9. Segunda lei da Termodinâmica em Volumes de Controle.
Resolução e discussão de questões avalia vas voltadas para aplicações da Termodinâmica na
Engenharia: Questões avalia vas aplicadas durante as aulas síncronas, referentes aos conteúdos
programáticos ministrados.
Questão avaliativa 1 = média das notas tiradas nas questões realizadas até o dia da Prova 1;
Questão avaliativa 2 = média das notas tiradas nas questões realizadas até o dia da Prova 2;
Questão avaliativa 3 = média das notas tiradas nas questões realizadas até o dia da Prova 3.
NOTA FINAL
Nota 1 = ((0,8*Prova 1+0,2*Questões avalia vas 1) + 0,5*(0,8*Prova 2+0,2*Questões avalia vas
2))/1,5
Nota 2 = ((0,5*(0,8*Prova 2+0,2*Questões avalia vas 2) + (0,8*Prova 3+0,2*Questões avalia vas
3))/1,5
Nota Final = (Nota 1+ Nota 2) /2
Prova repositiva
O acadêmico que ob ver média ﬁnal inferior a 6,0, terá direito a uma prova reposi va contendo
TODO conteúdo ministrado no semestre.
A nota a ser reposta é a menor nota N1 ou N2.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
Atkins, P. W. Physical Chemistry. Oxford University Press. Oxford, 1994.
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Atkins, P. & Jones, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente.
Bookman. Porto Alegre, 2003.
Brady, J. E. & Humiston, G. E. Química Geral. Ed. LTC. Rio de Janeiro, 2006.
Castelllan, G. Fundamentos de Físico-Química. Ed. LTC. Rio de Janeiro, 1995.
Complementar:
Mahan, B. M. & Myers, R. J. Química, um Curso Universitário. Ed. Edgard Blucher. São Paulo, 2005.
Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em
08/07/2021, às 12:59, 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
0691220 e o código CRC 3190B811.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
CAMPUS DE JI-PARANÁ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PLANO DE ENSINO
IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Bacharelado em Engenharia Ambiental
DISCIPLINA: Física III
CÓDIGO: DAE01401 - Fisica III
PROFESSOR: Davi Diego de Almeida (responsável José Roberto R. Júnior)
COORDENADOR: Alberto
SEMESTRE: 2
ANO:2020/2
TURMA: 2019
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA: 60 PRÁTICA: 20
TOTAL: 80

EMENTA DA DISCIPLINA NO CURSO
Natureza da Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Dispositivos Ópticos.
Introdução à Óptica Física.
Interferência.
Difração e polarização.
Introdução ao Eletromagnetismo.

CRÉDITOS: 04

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Levar o estudante a compreender de uma maneira clara e objetiva o conceito de Física III, suas grandezas e áreas de atuação e aplicações dentro da
Engenharia Ambiental.
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.
JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Preparar o estudante em sua formação básica no curso de engenharia ambiental com a aplicação dos conceitos de Física III.
METODOLOGIA DE TRABALHO DA PROFESSOR NA DISCIPLINA
O curso será realizado ministrando-se inicialmente com aulas expositivas 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 aulas síncronas, 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).
Documento Diego (0691246)
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23/06/2021
26/06/2021
30/06/2021
03/07/2021
07/07/2021
10/07/2021
14/07/2021
17/07/2021
21/07/2021
24/07/2021
28/07/2021
31/07/2021
04/08/2021
07/08/2021
11/08/2021
14/08/2021
18/08/2021
25/08/2021
01/09/2021
08/09/2021
15/09/2021
22/09/2021
29/09/2021
13/10/2021

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Luz e as Leis da Óptica Geométrica.
Dispositivos Ópticos.
Dispositivos Ópticos.
Dispositivos Ópticos.
Dispositivos Ópticos.
Dispositivos Ópticos.
Introdução à Óptica Física.
Introdução à Óptica Física.
Introdução à Óptica Física.
Introdução à Óptica Física.
Introdução à Óptica Física.
Introdução à Óptica Física.
Avaliação: Natureza da Luz e as Leis da Óptica Geométrica. Dispositivos Ópticos. Int. à Óptica Física.
Interferência
Difração
Polarização
Introdução ao Eletromagnetismo.
Introdução ao Eletromagnetismo.
Avaliação de Física: Int. à Física Óptica. Interferência. Difração e polarização. Int. ao Eletromagnetismo.
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO
Atividades avaliativas (questões discursivas e prática experimental): AA1, AA2, AA3, AA4.
Serão aplicadas duas avaliações de caráter dissertativo e objetivo, com valor de 100 pontos cada: AV1 e AV2.
A nota final será calculada de acordo com a seguinte fórmula: Nf= (soma AA + soma AV)/2
O aluno será considerado aprovado se atingir a média final igual ou superior a 60 pontos e frequência em aulas igual ou superior a 75%.
A repositiva será substitutiva, ou seja, substituirá a menor nota das avaliações AV.
BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO

Ji-Paraná-RO, 14 de junho de 2021.

Professor Me. Davi Diego de Almeida
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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:

Saúde Ambiental
AMB30120
Elisabete Lourdes do Nascimento
Alberto Dresch Webler
8°
2
2020
2017
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Conceito de saúde: individual e coletiva. Saúde pública. Fenômenos ambientais que afetam a
saída dos seres humanos: determinantes físico-químicas, biológicas e sociais. Epidemiologia
geral. Doenças transmissíveis e seu controle. Saúde ocupacional. Acidentes, catástrofes e
seus reflexos na saúde pública

OBJETIVO
Promover o conhecimento dos conceitos de saúde individual, coletiva, pública, epidemiologia
geral e ambiental. Realizar uma abordagem prática sobre a construção e aplicação dos
indicadores de saúde (morbidade e mortalidade) na área de saúde ambiental.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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1. Conceito de saúde
1. 1.Saúde individual e coletiva. Saúde pública. Saúde Ambiental
1. 2 Epidemiologia Geral e Epidemiologia Ambiental
1. 3 Indicadores de saúde
1. 4 Indicadores de saúde ambiental
1. 5 Conceitos: incidência, prevalência, surto, epidemia, pandemia, endemia
1. 6 Conceitos: portadores e reservatórios de doenças
2. Obtenção de dados de morbidade e mortalidade.
2. 1 Indicadores de saúde para o saneamento ambiental
2. 2 Indicadores de saúde e qualidade da água
2. 3 Indicadores de saúde e poluição atmosférica
2. 4 Indicadores de saúde e poluição dos solos
3. Fenômenos ambientais que afetam a saída dos seres humanos: determinantes
físico-químicas, biológicas e sociais.
4. Saúde Ocupacional
5. Acidentes, catástrofes e seus reflexos na saúde pública.
6. Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental VIGIAGUA, VIGIAR,
VIGISOLO
7. Doenças transmissíveis e seu controle.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aulas Síncronas – 60% das horas-aula. Aulas com a interação entre o professor e discentes em
tempo real.
Aulas Assíncronas – 40% das horas-aula. Realizadas de acordo com o planejamento de
estudos de cada discente.
Horário de atendimento ao discente:
Sexta-feira (8:00 - 12:00hs)

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet.
Será utilizado o SIGAA e Sala Virtual para organização e disponibilização das atividades
assíncronas e disponibilização dos materiais didáticos, planos, cronogramas, avisos etc.
Além disso serão utilizados: o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp e computador pessoal.
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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 Prova (80 pontos) + Atividades Complementares (20 pontos) + N2 Artigo e Seminário (100
pontos). NF = 200 pontos / 2 = 100.
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:
N1 Prova (80 pontos) + Atividades Complementares (20 pontos) + N2 Artigo e Seminário (100
pontos). NF = 200 pontos / 2 = 100. A repositiva será aplicada através de uma prova contendo
todo o conteúdo ministrado na disciplina, a mesma terá o valor igual 100, visando substituir a
menor nota (N1 ou N2).

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
CHAVES, M. Saúde e Sistemas. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1980.
FORATTINI, O. P. Epidemiologia Geral. São Paulo: Edgar Blücher, Editora da USP, 1976.
FERREIRA, F. A. G. Moderna Saúde Pública. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975.
FUNDAÇÃO SESP – Fundação de Serviços da Saúde Pública Manual de Saneamento. Rio
de Janeiro: Fundação Sesp, 1972. v. I, II e III. JENICEK, M.; CLÉROUX, R. Epidémiologie.
Paris: Editora Edisem, 1982.
JORDÃO, E. P. S. P.; ARRUDA, C. Tratamento de Esgotos Domésticos. São Paulo: CETESB,
1985. v. I Organização Pan Americana de Saúde. Profilaxia das Doenças Transmissíveis.
Washington, 1992. Revista: Saúde Pública – Fac. Saúde Pública-USP
Complementar:
JR PHILIPPI, A. Saneamento, Saúde e Ambiente: fundamentos para um desenvolvimento
sustentável. Ed. Manole. São Paulo, 843p. 2005.
PAPINI, S. Vigilância em Saúde Ambiental: uma nova área da ecologia. 2° edição. Ed.
Atheneu. 205p. 2012.
SALDIVA, P. Meio Ambiente e Saúde: o desafio das metrópoles. Ed. Ex-Libris. 200p. 2010.
Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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:

Microbiologia Ambiental
AMB30108
Elisabete Lourdes do Nascimento
Alberto Dresch Webler
6°
2
2020
2018
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Introdução ao metabolismo microbiano. Características morfológicas das células procarióticas
e eucarióticas. Bioenergética e biossíntese celular. Condições nutricionais e físicas para o
crescimento microbiano. Crescimento e metabolismo microbiano. Bioquímica microbiana.
Genética e reprodução microbiana. Evolução e filogenia microbiana. Ecologia dos
microrganismos. Interações microbianas. Biodegradação microbiana. Processos biológicos de
tratamento de águas e resíduos. Biorremediação. Indicadores Biológicos. Métodos clássicos e
avançados para o estudo de microrganismos de interesse ambiental.

OBJETIVO
Transmitir aos discentes os conteúdos da área de microbiologia ambiental de forma que o
mesmo possa associar a vivência do engenheiro ambiental em suas mais diversas
especialidades. Através de aulas práticas transmitir aos discentes os métodos clássicos na
área de análise microbiológica da água, biorremediação, isolamento e cultivo de
microrganismos, bem como as principais técnicas de rotina de um laboratório de microbiologia.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução a microbiologia
1. Origem dos microrganismos
1. Diversidade Microbiana
1. Introdução ao metabolismo microbiano
1. Evolução e filogenia microbiana
2. Microscopia
3. Características morfológicas das células procarióticas e eucarióticas.
3. Estrutura e função das células procarióticas
4. Bioenergética e biossíntese celular.
5. Condições nutricionais e físicas para o crescimento microbiano. Crescimento e
metabolismo microbiano.
5. 1 Preparo de Meio cultura, Técnicas de isolamento, Métodos físicos e químicos de
esterelização
5. 2 Bioquímica microbiana. Genética e reprodução microbiana (Tecnologia do DNA
Recombinante).
6. Ecologia dos microrganismos. Interações microbianas.
7. Biodegradação microbiana. Processos biológicos de tratamento de águas e
resíduos. Biorremediação.
8. Indicadores Biológicos.
9. Métodos clássicos e avançados para o estudo de microrganismos de interesse
ambiental.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Aulas Síncronas – 60% das horas-aula. Aulas com a interação entre o professor e discentes em
tempo real.
Aulas Assíncronas – 40% das horas-aula. Realizadas de acordo com o planejamento de
estudos de cada discente.
Horário de atendimento ao discente:
Segunda-feira (14:00 - 18:00hs)

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet.
Será utilizado o SIGAA e a Sala Virtual para organização e disponibilização das atividades
assíncronas e disponibilização dos materiais didáticos, planos, cronogramas, avisos etc.
Além disso serão utilizados: o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagens instantâneas
Plano de Trabalho DAEA-JP 0691475

SEI 23118.005780/2021-03 / pg. 58

Whatsapp 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).
N1=Prova (80 pontos) + Atividades Complementares (20 pontos) + N2=Seminário (100 pontos).
NF = 200 pontos / 2 = 100.
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:
N1 Prova (80 pontos) + Atividades Complementares (20 pontos) + N2 Seminário (100 pontos).
NF = 200 pontos / 2 = 100. A repositiva será aplicada através de uma prova contendo todo o
conteúdo ministrado na disciplina, a mesma terá o valor igual 100, visando substituir a menor
nota (N1 ou N2).

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BLACK, J.G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
PELCZAR JR., M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R.
Complementar:
CURTIS, H. Biologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1977.
DE ROBERTIS JR., E.M.F.; HIB, J.; PONZIO, R. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
MADIGAM, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de BROCK. São Paulo:
Pearson Education, 2004. (Ed 2010)
TORTORA, G. J., FUNKE, B. R., CASE, C. L. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed, 2012.
Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Estatística I
DAE01390
Renata Gonçalves Aguiar
Alberto Dresch Webler
Segundo
Segundo
2020
2020
4
80 horas

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
UNIDADE I – Introdução e Organização de Dados Estatísticos
UNIDADE II – Métodos de Amostragem
UNIDADE III – Medidas de Tendência Central
UNIDADE IV – Medidas de Variabilidade
UNIDADE V – Probabilidade
UNIDADE VI – Modelos Probabilísticos
UNIDADE VII – Correlação e Regressão

OBJETIVO
Apresentar os princípios e técnicas estatísticas fundamentais voltadas à aplicação em pesquisas científicas e no planejamento das atividades
profissionais do acadêmico e possibilitar que seja capaz de elaborar uma pesquisa, coletar, organizar, analisar e descrever os dados utilizando a
estatística descritiva como ferramenta.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
UNIDADE I – Introdução e Organização de Dados Estatísticos
Definição de estatística
Estatística descritiva e inferencial
População e amostra
Variáveis qualitativas e quantitativas
Distribuições de frequências
Gráficos para variáveis qualitativas e quantitativas
UNIDADE II – Métodos de Amostragem
Amostragem aleatória
Amostragem não aleatória
UNIDADE III – Medidas de Tendência Central
Média aritmética, mediana, moda
Quartis e percentis
UNIDADE IV – Medidas de Variabilidade
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Amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação
UNIDADE V – Probabilidade
Introdução
Propriedades da probabilidade
Probabilidade condicional
Regra do produto
Independência de eventos
UNIDADE VI – Modelos Probabilísticos
Binomial
Normal
UNIDADE VII – Correlação e Regressão
Correlação linear
Regressão linear simples
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:
Quinta-feira das 8 h às 10 h

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento u lizaremos o Google Meet nas aulas síncronas. Para a troca de informações e envio de material a
ferramenta principal será a plataforma virtual SIGAA/UNIR, podendo também recorrer ao sí o 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).
Serão realizadas duas provas (valendo 10 pontos cada). Como meio de melhor veriﬁcar o
aprendizado, os acadêmicos terão de desenvolver um trabalho aplicado u lizando as técnicas
esta s cas aprendidas em sala e então apresentar seus resultados de forma escrita (valendo 5
pontos) e oral (valendo 5 pontos). Parte das aulas assíncronas serão a vidades a serem realizadas
ao longo do semestre com um banco de dados sugerido pelos discentes ou questões formuladas pela
professora (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) N1 (Prova 1 + atividades assíncronas), cada avaliação valerá 10 pontos;
b) N2 (Prova 2 + trabalho aplicado), cada avaliação valerá 10 pontos.

Média final = (N1+N2) / 4

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.
A avaliação repositiva terá a função de substituir a menor nota: N1 ou N2, essa será realizada
por meio de uma prova.
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BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para
Engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
Complementar:
BUSSAB, W. O.; MORRETIN, P. A. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 2003.
SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo: Makron Books, 1993.
Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
23/06/2021, às 16:04, 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
0700152 e o código CRC A2CEAC30.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Estatística II
DAE01398
Renata Gonçalves Aguiar
Alberto Dresch Webler
Segundo
Quarto
2020
2019
4
80 horas

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
UNIDADE I – Distribuições Amostrais
UNIDADE II – Teste de Hipóteses
UNIDADE III – Comparações Envolvendo Médias
UNIDADE IV – Comparações Envolvendo Proporções
UNIDADE V – Análise de correlação
UNIDADE VI – Análise de regressão

OBJETIVO
Apresentar os princípios e técnicas estatísticas fundamentais voltadas à aplicação em pesquisas científicas e no planejamento das atividades
profissionais do acadêmico e possibilitar que seja capaz de analisar e descrever os dados utilizando a estatística inferencial como ferramenta.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
UNIDADE I – Distribuições Amostrais
Estimativa por ponto
Estimativa por intervalo
UNIDADE II – Teste de Hipóteses
Desenvolvendo as hipóteses nula e alternativa
Erros do tipo I e do tipo II
Inferência para amostras grandes
Inferência para amostras pequenas
UNIDADE III – Comparações Envolvendo Médias
Inferências sobre a diferença entre as médias de duas populações
Análise de variância – ANOVA
UNIDADE IV – Comparações Envolvendo Proporções
Inferências sobre a diferença entre as proporções de duas populações e de correlação
UNIDADE V – Análise de correlação
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Correlação linear
Significância da correlação
UNIDADE VI – Análise de regressão
Regressão linear simples
Significância da regressão
Análise de resíduos
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:
Quinta-feira das 8 h às 10 h

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento u lizaremos o Google Meet nas aulas síncronas. Para a troca de informações e envio de material a
ferramenta principal será a plataforma virtual SIGAA/UNIR, podendo também recorrer ao sí o 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).
Serão realizadas duas provas (valendo 10 pontos cada). Como meio de melhor veriﬁcar o
aprendizado, os acadêmicos terão de desenvolver um trabalho aplicado u lizando as técnicas
esta s cas aprendidas em sala e então apresentar seus resultados de forma escrita (valendo 5
pontos) e oral (valendo 5 pontos). Parte das aulas assíncronas serão a vidades a serem realizadas
ao longo do semestre com um banco de dados sugerido pelos discentes ou questões formuladas pela
professora (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) N1 (Prova 1 + atividades assíncronas), cada avaliação valerá 10 pontos;
b) N2 (Prova 2 + trabalho aplicado), cada avaliação valerá 10 pontos.

Média final = (N1+N2) / 4

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.
A avaliação repositiva terá a função de substituir a menor nota: N1 ou N2, essa será realizada
por meio de uma prova.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
CALLEGARI-JACQUES, S. Bioestatística: princípios e aplicações. São Paulo: ARTMED,
2003.
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TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
VIEIRA, S. Análise de Variância: (Anova). São Paulo: Atlas, 2006.
Complementar:
BUSSAB, W.O.; MORRETIN, P. A. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 2003.
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para
Engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em
25/06/2021, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0702337 e o código CRC E0378AA4.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Cálculo II

CÓDIGO:

DAEA 01393

PROFESSOR (a):

José Roberto Ribeiro Júnior

COORDENADOR (a):

Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

3º Período

SEMESTRE:

2º Semestre

ANO:

2020

TURMA:

Especial

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

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.
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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
Funções de mais de uma variável:
Definições e propriedades
Limites de funções de mais de uma variável;
Continuidade de funções de mais de uma variável;
Derivadas parciais;
Regra da Cadeia;
Derivadas parciais de ordem superior;
Integrais Múltiplas.
Cálculo Vetorial
Vetores e produtos vetoriais;
Equações da reta e do plano;
Função Vetorial;
Limite de função vetorial;
Derivada de função vetorial;
Campo Vetorial;
Integral de Linha;
Integral de Linha Independente do Caminho;
Teorema de Green
Equações diferenciais:
Conceitos Básicos; e
Equações Diferenciais Lineares de primeira e segunda ordem.
Séries

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão expositivas e dialogadas, será utilizado a ferramenta Google Meet para ministrar
a disciplina de forma remota. Vale ressaltar que 75% das aulas serão síncronas e 25%
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assíncronas. Também serão utilizados, nas aulas assíncronas sempre que possível, situações
problemas para dar maior significado ao conteúdo trabalhado.

Horário de atendimento ao discente:
Sexta-feira das 14h às 18h

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
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).
Serão realizadas duas provas escritas, P1 e P2, duas provas orais, O1 e O2 e 8 testes, T1, T2,
T3, T4, T6, T7, T8.
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:
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Média Final = 0,5.N1+0,5.N2,
onde:
N1 = 0,4.P1+0,4.O1+0,05.(T1+T2+T3+T4)
e
N2 = 0,4.P2+0,4.O2+0,05.(T5+T6+T7+T8) .

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:
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
08/07/2021, às 09:38, 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
0708711 e o código CRC 899DEEFC.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:

Métodos Numéricos e Computacionais

CÓDIGO:

DAEA

PROFESSOR (a):

José Roberto Ribeiro Júnior

COORDENADOR (a):

Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

8

SEMESTRE:

2º Semestre

ANO:

2020

TURMA:

2017

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Desenvolvimento de algoritmos, estruturas condicionais e de repe ção, noções básicas de
algoritmos, algoritmos básicos: Iteração, soma de vetores, produto de matrizes. Manipulação de
vetores e matrizes. Estruturação de um programa em sub-ro nas. Funções. Manipulação de arquivos.
Geração de gráﬁcos. Estudo de uma linguagem equivalente ao MATLAB (SCILAB ou OCTAVE). Estudo
do erro de arredondamento. Solução de sistemas lineares. Métodos diretos: Métodos de eliminação
de Gauss, fatoração LU, Gauss
com pivotamento, Cholesky, fatoração QR. Métodos itera vos: métodos de Gauss-Seidel, Jacobi e
SOR. Método dos gradientes conjugados. Autovalores e Autovetores: Método das potências, Métodos
para cálculo de autovalores de matrizes simétricas. Aplicação da linguagem de programação (SCILAB
ou OCTAVE) na solução de problemas de cálculo numérico.

OBJETIVO
Introduzir o aluno no universo da computação na resolução de problemas em engenharia e sica.
Apresentar métodos numéricos básicos e desenvolver algoritmos para a sua programação. Estudar os
principais métodos numéricos e sua implementação computacional, suas propriedades e capacidades
na resolução de problemas da área de interesse do curso.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.

Erro de arredondamento

2.

Soluções de Sistemas Lineares
2.

Métodos Exatos:
1.

Fatoração LU
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2.

3.

4.

2.

Eliminação de Gauss

3.

Fatoração de Cholesky

Métodos Iterativos:
1.

Gauss- Seidel

2.

Jacobi-Richardson

3.

SOR

4.

Gradientes e gradientes conjugados

Determinação numérica de autovalores e autovetores:
3.

Método da potência

3.

QR

Desenvolvimento de algoritmos, estruturas condicionais e de repe ção, noções básicas de
algoritmos, algoritmos básicos: Iteração, soma de vetores, produto de matrizes. Manipulação
de vetores e matrizes. Estruturação de um programa em sub-ro nas. Funções. Manipulação de
arquivos. Geração de gráﬁcos. Estudo de uma linguagem equivalente ao MATLAB (SCILAB ou
OCTAVE). a solução de problemas de cálculo numérico.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão exposi vas e dialogadas, será u lizado a ferramenta Google Meet para ministrar a
disciplina de forma remota. Vale ressaltar que 75% das aulas serão síncronas e 25% assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Terça das 19h às 21h

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

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
disserta vas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e a vidades
práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Serão realizadas duas provas escritas, P1 e P2, e 2 trabalhos, T1 e T2.
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 Ins tui 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
a vidades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade especíﬁca de cada
um.
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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 = 0,5.P1+0,5.T1
e
N2 = 0,5.P2+0,5.T2

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:
- BURDEN, R.L.; FAIRES, J.D. Análise Numérica. Thompson Books, 2001.
- FARRER, H.; BECKER, C.G. Algoritmos Estruturados: programação estruturada de computadores.
Guanabara. Dois, 1986.
- FRANCO, N.B. Cálculo Numérico. Editora Pearson Education, 2006.
Complementar:
- LEITE, M. Scilab: Uma abordagem prá ca e didá ca. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna
Ltda., 2009.
- FAUSETT, V. Apllied Numerical Analysis Using Matlab. Laurence Prentice Hall, 1999.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
08/07/2021, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0708712 e o código CRC F8794523.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CÓDIGO:

DAEA

PROFESSOR (a):

José Roberto Ribeiro Júnior

COORDENADOR (a):

Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

2

SEMESTRE:

2º Semestre

ANO:

2020

TURMA:

2020

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Álgebra vetorial. Estudo da reta e do plano. Distâncias. Curvas. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares.

OBJETIVO
Proporcionar aos alunos sólidos conhecimentos dos principais elementos de Geometria Analí ca e Álgebra Linear, bem como
fundamentar habilidades e discu r as técnicas, os sistemas de elaboração, compreensão e acompanhamento de todo po de
cálculo e suas respectivas aplicações na engenharia ambiental.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Matrizes
Definição;
Adição de matrizes;
Multiplicação de matriz por escalar;
Produto entre matrizes;
Matriz transposta; e
Matriz inversa.
2. Determinantes
Definição;
Método de Laplace;
Método de Sarrüs
3. Sistemas Lineares
Equações lineares;
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Sistemas de equações lineares;
Sistemas equivalentes;
Sistema em forma triangular e escalonada; e
Algoritmo da redução
4. Álgebra Vetorial
Vetores
Adição e diferença entre vetores;
Multiplicação entre escalar e vetor;
Produto Escalar;
Produto Vetorial; e
Produto Misto
5. Estudo da Reta
Equação vetorial da reta;
Equações paramétricas da reta;
Equações simétricas da reta;
Equações reduzidas da reta;
Ângulo entre duas retas; e
Intersecção entre duas retas.
6. Estudo do Plano
Equação geral do plano;
Equações paramétricas do plano;
Ângulo entre uma reta e um plano;
Ângulo entre dois planos;
Intersecção entre reta e plano; e
Intersecção entre planos.

7. Distância
Entre Pontos;
Entre Ponto e Reta;
Entre Ponto e Plano;
Entre Retas;
Entre Reta e Plano; e
Entre Planos.

8. Curvas

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
As aulas serão exposi vas e dialogadas, será u lizado a ferramenta Google Meet para ministrar a
disciplina de forma remota. Vale ressaltar que 75% das aulas serão síncronas e 25% assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Sexta-feira das 16h às 18h

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

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
disserta vas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e a vidades
práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Serão realizadas duas provas escritas, P1 e P2, duas provas orais, O1 e O2 e 8 testes, T1, T2, T3, T4,
T6, T7, T8.
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 Ins tui 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
a vidades, 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 = 0,4.P1+0,4.O1+0,05.(T1+T2+T3+T4)
e
N2 = 0,4.P2+0,4.O2+0,05.(T5+T6+T7+T8) .

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:

- BOLDRINI, J.L. et al. Álgebra linear. São Paulo: Harbra, 1986.
- BOULOS, P.; CAMARGO, I. Introdução à geometria analítica no espaço. São Paulo: Makron Books, 1997.

Complementar:

- CALLIOLI, C.A.; DOMINGUES, H.H.; COSTA, R.C.F. Álgebra linear e aplicações. São Paulo: Atual, 1990.
- LIPSCHULTZ, S. Álgebra linear. São Paulo: McGraw-Hill, 1971.
- STEINBRUCH, A. Geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.
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Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em
08/07/2021, às 09:44, 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
0708715 e o código CRC DFCA2F53.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Química Ambiental da Atmosfera

CÓDIGO:

DAE 01422

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

Beatriz Machado Gomes
Alberto Dresch Webler
2 semestre
2021
1
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
1) Estrutura e composição química da atmosfera: Troposfera, estratosfera, mesosfera e
termosfera.
2) Química da camada de ozônio: Compostos químicos que desencadeiam sua destruição e
seus locais de depleção.
3) Principais poluentes atmosféricos: Unidades de concentração de poluentes. Formação da
chuva ácida. Material particulado.
4) Aquecimento global: Principais gases de efeito estufa (GEE). Entendimento, consequências
e previsões sobre o fenômeno de aquecimento global. Energia e emissões de GEE.
5) Energia e GEE: o uso da energia e os níveis de CO2. Energia solar. Combustíveis
convencionais e alternativos. Energia nuclear.

OBJETIVO
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Estudar os principais temas relacionados a questões de poluição atmosférica enfatizando os
processos químicos mais relevantes que ocorrem.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I

Estrutura e composição química da atmosfera: Troposfera, estratosfera, mesosfera e
termosfera.
UNIDADE II

Química da camada de ozônio: Compostos químicos que desencadeiam sua destruição e seus
locais de depleção.
UNIDADE III

Principais poluentes atmosféricos: Unidades de concentração de poluentes. Formação da
chuva ácida. Material particulado.
UNIDADE IV

Aquecimento global: Principais gases de efeito estufa (GEE). Entendimento, consequências e
previsões sobre o fenômeno de aquecimento global. Energia e emissões de GEE.
UNIDADE V

Energia e GEE: o uso da energia e os níveis de CO2. Energia solar. Combustíveis
convencionais e alternativos. Energia nuclear.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
O curso consiste em explanação sobre os temas elencados na ementa, utilizando os recursos
didáticos de mesa digitalizadora, computador, indicação de leitura de artigos científicos e
demais atividades que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.
Esta disciplina será ofertada de forma remota e faz parte do elenco de disciplinas previstas
para 2021/2. Considerando a Resolução 187 de 20 de março de 2020, que suspendeu o
calendário acadêmico 2020, Resolução 287, de 28 de dezembro de 2020/CONSEA/UNIR, que
estabeleceu a retomada do calendário acadêmico 2020/1 em continuidade do ensino remoto,
Resolução 301, de 26 de março de 2021, que dispõe sobre o calendário acadêmico
2020.2, desta forma adota-se as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs)
como parte integrante e essencial da metodologia de aula.
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As aulas serão na modalidade síncronas e assíncronas, na proporção de 75% e 25%,
respectivamente. As aulas síncronas serão ministradas através do Google Meet, previamente
agendadas, e as assíncronas serão desenvolvidas através do SIGAA/UNIR.
A presença para as aulas assíncronas será contabilizada pelo envio de atividades realizadas
pelos alunos, via SIGAA, em datas agendadas. A não realização destes exercícios
acarretara falta em carga horaria correspondente.
Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira, das 14.00h as 15.30 h.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Computador
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).
Duas avaliações (A1 e A2), denominada Nota 1 (N1), em data a ser agendada, após acordado
com os alunos. Cada avaliação valerá 50 pontos, e constará do conteúdo geral visto até o
momento da avaliação. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.
Cinco testes (T1, T2, T3, T4, T5) denominada Nota 2 (N2) ao final de cada conteúdo da
Unidade, cada avaliação valerá 20 pontos. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via
o sistema SIGAA.
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).
Adaptações de acordo com a necessidade específica.
Descrever a forma de composição da média:
Média Final: 0,5.N1 + 0,5 . N2
N1 = (A1 + A2)
N2 = (T1+T2 +T3 +T4 + T5)
Para equivaler ao sistema de registro de notas de zero a dez, o resultado acima será dividido
por dez.
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BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
BAIRD .C. Química Ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002
Complementar:
LENZI, E. FAVERO, L. O. B. Introdução a química da atmosfera: ciência, vida e sobrevivência.
São Paulo: LTC.
Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em
19/07/2021, às 17:49, 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
0710762 e o código CRC AC3D9738.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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:

Química Ambiental II
DAE 01392
Beatriz Machado Gomes
Alberto Dresch Webler
2
2 semestre
2021
1
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
I)

Soluções

II)

Equilíbrio químico

III)

Termodinâmica química

IV)

Cinética química

V)

Eletroquímica

OBJETIVO
Compreender o comportamento e propriedades físicas e químicas dos compostos quando
dissolvidos em meio aquoso. Conceitos de ácido e base.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I

Soluções: conceito, unidades de concentração, solubilidade.
UNIDADE II

Equilíbrio químico: conceito, equilíbrio ácido-base, pH.
UNIDADE III

Termodinâmica química: conversões de energia química em energia térmica e vice-versa; Lei
de Lavoisier e Laplace; Lei de Hess.
UNIDADE IV

Cinética química: velocidade das reações químicas; teoria das colisões; energia de ativação;
fatores atuantes na velocidade de reação.
UNIDADE V

Eletroquímica: reações redox; pilhas e eletrólise.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
O curso consiste em explanação sobre os temas elencados na ementa, utilizando os recursos
didáticos de mesa digitalizadora, computador, indicação de leitura de artigos científicos e
demais atividades que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.
Esta disciplina será ofertada de forma remota e faz parte do elenco de disciplinas previstas
para 2021/2. Considerando a Resolução 187 de 20 de março de 2020, que suspendeu o
calendário acadêmico 2020, Resolução 287, de 28 de dezembro de 2020/CONSEA/UNIR, que
estabeleceu a retomada do calendário acadêmico 2020/1 em continuidade do ensino remoto,
Resolução 301, de 26 de março de 2021, que dispõe sobre o calendário acadêmico 2020.2,
desta forma adota-se as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) como parte
integrante e essencial da metodologia de aula.
As aulas serão na modalidade síncronas e assíncronas, na proporção de 75% e 25%,
respectivamente. As aulas síncronas serão ministradas através do Google Meet, previamente
agendadas, e as assíncronas serão desenvolvidas através do SIGAA/UNIR.
A presença para as aulas assíncronas será contabilizada pelo envio de atividades realizadas
pelos alunos, via SIGAA, em datas agendadas. A não realização destes exercícios
acarretara falta em carga horaria correspondente.
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Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira, 15.30h as 16.30h.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Computador
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).
Duas avaliações (A1 e A2), denominada Nota 1 (N1), em data a ser agendada, após acordado
com os alunos. Cada avaliação valerá 50 pontos, e constará do conteúdo geral visto até o
momento da avaliação. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.
Cinco testes (T1, T2, T3, T4, T5) denominada Nota 2 (N2) ao final de cada conteúdo da
Unidade, cada avaliação valerá 20 pontos. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via
o sistema SIGAA.
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).
De acordo com as especificidades.
Descrever a forma de composição da média:
Média Final: 0,5.N1 + 0,5 . N2 N1 = (A1 + A2)
N2 = (T1+T2 +T3 +T4 + T5)
Para equivaler ao sistema de registro de notas de zero a dez, o resultado acima será dividido
por dez.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
Brady, J. E. & Humiston, G. E. Química Geral. V. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006
Complementar:
Atkins, P. & Jones, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio
Ambiente. Porto Alegre: Bookman. 2003.
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Glinka, N. Química Geral. VestSeller Brasil. V. 1 e 2, 1984.

Mahan, B. M. & Myers, R. J. Química, um Curso Universitário. São Paulo: Edgard Blucher.
2005.
Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em
19/07/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0710853 e o código CRC EB1BB83A.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

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

Economia Ambiental

CÓDIGO:

DAE01420

PROFESSOR (a):

José das Dores de Sá Rocha

COORDENADOR (a):

Alberto Dresch Webler

PERÍODO:

2020.2

SEMESTRE:

2

ANO:

2020

TURMA:

2017

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Introdução a economia. Economia do meio ambiente. Recursos ambientais e propriedade privada. Desenvolvimento
sustentável. Nível ótimo de poluição. Instrumentos de controle ambiental. Avaliação monetária do meio ambiente.
Valor econômico total. Análise custo benefício. Taxa de desconto. Taxa de poluição e subsídios. Poluidor pagador.
Direitos de propriedade. A escassez de recursos.

OBJETIVO
Proporcionar ao educando as perspectivas sobre os conceitos da economia e como os processos econômicos
impactam o ambiente natural, a partir do processo histórico e da análise de projetos sob o prisma econômico,
ambiental e social, proporcionando-os capacitação para análise crítica.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade

Conteúdos
a) O problema econômico.
b) Divisões da economia.
c) Conceitos básicos.
Unidade I.
i. Fatores de produção
Introdução
ii. Tecnologia
iii. Necessidade humanas
iv. Natureza dos bens de consumo
d) Sistema Econômico.
a) Economia de mercado.
Unidade II.
b) Economia planificada.
Teoria da produção
c) Sistema misto.
d) Relações em economia de mercado.
a. Conceitos básicos da teoria da produção.
Unidade III.
b. Os fatores de produção na economia.
Teoria da produção.
c. A mobilização dos fatores de produção.
a) Demanda
i. Conceito de Demanda
Unidade IV.
ii. Demanda de Mercado
Teoria elementar do funcionamento do mercado.
iii. Explicação Teórica para as Curvas de Demanda
iv. Fatores que Afetam a Demanda e a Quantidade Demandada

Plano (0711872)

SEI 23118.005780/2021-03 / pg. 85

b)

a)
b)
c)
c)
a)
Unidade VI.
b)
Valoração dos recursos ambientais e custos de
c)
proteção ambiental.
d)
a)
Unidade VII.
b)
Política públicas regionais e estudo de caso.
Unidade V.
Crescimento econômico e as externalidades
negativas

v. Quantidade Demandada
vi. Demanda
vii. Fatores Determinantes da Lei de Demanda
viii. Outros Fatores que Condicionam a Demanda
ix. Demanda Primária e Derivada
Oferta
i. Conceito de Oferta
ii. Oferta de Mercado
iii. Fatores que Afetam a Oferta e a Quantidade Ofertada
iv. Quantidade Ofertada
v. Oferta
vi. Curva de Resposta
Direito de propriedade
Modelos de crescimento econômicos e os problemas ambientais
Acordos internacionais sobre meio ambiente
Desenvolvimento sustentável
Valor de Uso (direto e indireto)
Valor de não Uso (valor de herança e valor de existência)
Métodos de função de produção
Métodos de função de demanda
Instrumentos e mecanismos de regulação ambiental
Avaliação de programas, projetos e ações, públicas e privadas, de valoração de
recursos ambientais implementados na Amazônia brasileira.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Conforme determina a Resolução 287/2020, as aulas e atividades serão realizadas de forma online/remota, contendo a modalidade
síncrona e assíncrona. Para tanto, utilizadas as seguintes ferramentas: Turma Virtual SIGAA, Google Meet e Formulários Google.
Para as atividades síncronas, serão utilizados os recursos aulas expositivas dialogadas. Durante as atividades síncronas, os discentes
poderão permanecer com câmeras ligadas e microfones desativados, podendo ser ativados de acordo com a orientação do docente,
a comunicação deve ocorrer preferencialmente via chat.
Para as atividades assíncronas, serão utilizados: resolução de exercícios, questionários, fóruns, estudos dirigidos, visualização de
vídeos educativos, revisões bibliográficas, elaboração de textos e projetos. A docente orientará a execução dos trabalhos de maneira
clara e objetiva, disponibilizando informações que auxiliem/facilitem a compreensão do que está sendo solicitado; e estará
disponível para os acadêmicos nos horários previstos.

Horário de atendimento ao discente:
Após as aulas teóricas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Livros, cópias xerográficas, canetas para quadro branco, equipamento multimídia, computador e concexão com a rede mundial de
computadores.

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).
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). Avaliação com questões objetivas e
dissertativas, duas, valendo 10 pontos cada avaliação; Seminário valendo 10 pontos. As avaliações dar-se-á de forma individual ou em grupo,
(desde que assumam o compromisso de realizar as atividades em distanciamento social). Duas avaliações serão realizadas por meio de provas
individuais, conteúdo cumulativo, de múltipla escolha e descritiva, via instrumentos disponíveis na rede mundial de computadores, Google
Classroom. A outra avaliação será composta de atividades assíncronas, com a entrega de artigo texto de revisão bibliográfica e apresentação de
seminários, conteúdo cumulativo, em grupo ou individual. Nota 1: avaliação objetiva e dissertativa – AV1 (50); avaliação objetiva e dissertativa
– AV2 (50); Nota 2 (10): artigo e apresentação de seminário.
O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A prova será realizada com toda a matéria do
semestre e considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta).
Os alunos deverão se atentar aos prazos estipulados para entrega de cada atividade assíncrona. O não comparecimento à alguma avaliação no
decorrer do semestre e/ou não entrega de alguma atividade assíncrona implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter de
reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 251/CONSEPE, de 27/11/97).
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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).
As avaliações dar-se-á de forma individual ou em grupo, (desde que assumam o compromisso de realizar as atividades em distanciamento social)
divido em três avaliações, com pesos iguais, o somatório das três avalições compõem o 100% da nota. Duas avaliações serão realizadas por meio
de provas individuais, conteúdo cumulativo, de múltipla escolha, via instrumentos disponíveis na rede mundial de computadores, Google
Classroom, A outra avaliação será composta de atividades assíncronas, com a entrega de artigo texto de revisão bibliográfica, conteúdo cumulativo,
em grupo ou individual.
O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A prova será realizada com toda a matéria do
semestre e considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta).
Os alunos deverão se atentar aos prazos estipulados para entrega de cada atividade assíncrona. O não comparecimento à alguma avaliação no
decorrer do semestre e/ou não entrega de alguma atividade assíncrona implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter de
reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 251/CONSEPE, de 27/11/97).
A repositiva constará de todo o conteúdo do semestre em uma avaliação com questões objetivas e dissertativas.

Descrever a forma de composição da média:
Fórmula para o cálculo da nota: N = (AV1+AV2 + N3)/2.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
MAY, P.; LUSTORA, M.C; VINHA, V. Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Complementar:
BELLIA, V. Introdução à economia do meio ambiente. Brasília: IBAMA. 1996. FAUCHEUX, S.; NOËL, J.F.
Economia dos recursos naturais e do meio ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. ROSSETTI, P. Introdução à
economia. São Paulo: Saraiva, 1997. SILVA, E.M.; GONÇALVES, V.; MUROLO, A.C. Pesquisa operacional. São
Paulo, Atlas, 1998
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PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA:
CÓDIGO:
PROFESSORA:
COORDENADOR (a):
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Práticas em Gestão e Educação Ambiental
AMB 61
Neiva Araujo
Alberto Dresch Webler
Optativa
1º.
2020.2
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Diretrizes da Gestão e Educação Ambiental, Tópicos em Legislação Ambiental, Metodologias e
Práticas de Projetos ambientais, Estudos dos problemas ambientais urbanos, elaboração de
Material didático-pedagógico.

OBJETIVO
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA
Formar profissionais, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas
associados possam alertá-los e habilitá-los a apresentar soluções para problemas existentes, de
acordo com preceitos de Gestão Ambiental, bem como, capacitá-los para a devida divulgação do
conhecimento adquirido ao longo do curso, segundo conceitos consagrados e legislações
específicas para Educação Ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Consideram-se objetivos específicos da disciplina:
a) Analisar alternativas de metodologias e conteúdos e desafios da Educação Ambiental.
b) Compreender os modelos e concepções teóricas de Educação Ambiental no contexto
contemporâneo;
c) Desenvolver competências e habilidades para o desenvolvimento e aplicação de projetos de
Educação Ambiental.
d) Integrar saberes de Educação Ambiental em situações reais e cotidianas.
e) Oportunizar o relacionamento crítico com textos, pessoas e situações no campo educacional
que colaborem na construção de seus conhecimentos sobre como superar os problemas
ambientais.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
• Histórico;
• Conceitos;
• Princípios;
• Fases do trabalho de Educação Ambiental;
• Formas de atuação da Educação Ambiental.
PRINCIPAIS DOCUMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL:
• Agenda 21;
• Política Nacional e Internacional de Educação Ambiental. Trajetórias da Educação
Ambiental. A Educação Ambiental debatida no Brasil;
• A Educação Ambiental enquanto instrumento da Política Ambiental e sua inserção no
controle ambiental.
MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
• Educação Ambiental para a sustentabilidade;
• Participação e formação ambiental na gestão ambiental municipal: metodologias e
estratégias;
• Movimentos sociais e tipologia da participação. Estratégias de participação.
PRÁTICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
• Elaboração e aplicação de atividades de sensibilização;
• A utilização de atividades lúdicas para dinamização de atividades de Educação Ambiental;
• Instrumentos e técnicas de diagnóstico sócio-ambiental;
• Pesquisa em Educação Ambiental. Projetos em educação sanitária e ambiental;
• Planejamento e elaboração de projetos de Educação Ambiental.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas
As aulas serão expositivas, baseadas na teorização, no exercício dialético da aproximação teórica
com a realidade brasileira e global e serão ministradas a partir de estratégias que permitam
desenvolver a autonomia do estudante no decorrer do semestre e ao longo do curso, com a
utilização de seminários, aulas dialogadas, leituras dirigidas,documetários, artigos, vídeos,
apresentações multimídias, aulas-atividade, atividades em grupo, pesquisa de campo, visitas
técnicas e uso de metodologias ativas.
As atividades discentes serão desenvolvidas visando o protagonismo do estudante com a utilização
de PBL (Problem Based Learning), Rotação, TPS (Think-Pair-Share) e debates controlados.
Horário de atendimento ao discente
Quintas-feiras das 16 às 18 horas, mediante agendamento por e-mail (neiva.araujo@unir.br).

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
A avaliação da disciplina é composta por 2 (duas) etapas, sendo que a média final decorre da
somatória das seguintes avaliações:
1. Prova com questões objetiva(s) e dissertativa(s), abragendo todo o conteúdo programático –
100 (cem) pontos. Data: a ser definida.
2. Atividade Prática de Educação Ambiental, conforme orientações disponibilizadas no SIGAA e
em sala de aula. – 100 (cem) pontos. Data da entrega: 23.09.2021.
A média resultará da seguinte equação: (nota 1) + (nota 2): 2.
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As atividades da disciplina serão desenvolvidas através de encontros síncronos (60%) e
assíncronos (40%), sendo estes focados na resolução de problemas práticos e estudos guiados.
Destaca-se que a não realização das atividades assíncronas implica na atribuição de falta.
* Os trabalhos devem OBRIGATORIAMENTE ser entregues na data estipulada durante o horário
da aula, sob pena de ser atribuída nota zero. PROGRAMEM-SE, ORGANIZEM-SE!
** Eventualmente, poderá ocorrer alteração das datas com atividades avaliativas.
*** Sábados são letivos, conforme calendário acadêmico.
**** Todas as atividades entregues (provas e trabalhos) devem seguir o vernáculo português.
REPOSITIVA
Esta prova tem por finalidade substituir a menor nota obtida pelo(a) discente em uma das
avaliações aplicadas no decorrer da disciplina. Tal prova engloba todo o conteúdo lecionado
durante o semestre. A não realização de qualquer avaliação implica em nota igual a zero.
* O cronograma da disciplina poderá ser alterado, sendo que haverá prévia comunicação aos
discentes. Inclusive, serão desenvolvidas atividades extraclasse aos sábados, tantos quantos
sejam necessários, a título de complementação de aula.
** Ainda, caso seja necessário, poderá o percentual da carga horária da disciplina ser cumprido
mediante atividade extraclasse, bem como agendadas aulas aos sábados para fechamento da
carga horária, conforme permissivo legal.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica
BRASIL. Lei n 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Casa Civil. Legislação Federal. Brasília,
27 de abr. 1999. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>.
CAPACIDADES. Caderno metodológico para ações de educação ambiental e mobilização
social em saneamento. Ministério das Cidades Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento – PEAMSS. Brasília Maio
de
2009.
Disponível
em:
https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/CadernoMetodologico.pdf
DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed. São Paulo: Gaia. 2009.
Complementar
ASCERALD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral, BEZERRA, Gustavo das Neves. O que
é justiça ambiental? Rio de Janeiro, Garamond, 2009.
BECKER, B. K. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados, v. 19, n. 53, p. 71–86, abr. 2005.
BECKER, B. K. Novas territorialidades na Amazônia: desafio às políticas públicas. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 5, n. 1, p. 17–23, abr. 2010.
BECKER, B. K. Reflexões sobre hidrelétricas na Amazônia: água, energia e desenvolvimento.
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 783–790, dez.
2012.
DOURADO, J. A., BELIZÁRIO, F. Reflexão e práticas em Educação Ambiental. Oficina de Texto.
2012.
JACOBI, R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118,
p. 189-205, março/2003.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
MORETTO, E. M. et al. Histórico, tendências e perspectivas no planejamento espacial de usinas
hidrelétricas brasileiras: a antiga e atual fronteira. Ambiente & Sociedade, v. 15, n. 3, p. 141–164,
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2012
NÓBREGA, Renata da Silva. Contra as invasões bárbaras, a humanidade : a luta dos Arara
(Karo) e dos Gavião (Ikoloehj) contra os projetos hidrelétricos do Rio Machado, em
Rondônia. [s.l.] UNICAMP, 2008.
PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2008.
PEDRINI, A.G. de (org.). 1998. Educação Ambiental - reflexões e prática contemporâneas.
Rio de Janeiro: Vozes. 2008
PIQUET, R. Cidade-Empresa: presença na paisagem urbana brasileira. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1998.
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável sustentado. Rio de Janeiro:
Garamond, 2008.
SANTOS, Milton. O espaço dividido. São Paulo: Editora da USP, 2008.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.s
ZHOURI, A. O ativismo transnacional pela Amazônia: entre a ecologia política e o ambientalismo
de resultados. Horizontes Antropológicos, v. 12, n. 25, p. 139–169, jun. 2006.
ZHOURI, A.; OLIVEIRA, R. Desenvolvimento, Conflitos Sociais e Violência no Brasil Rural: o caso
das usinas hidrelétricas. Ambiente & Sociedade, 2007.
ZHOURI, A.; LASCHEFSK, Klemens. Conflitos Ambientais. Disponível em:
<http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/04/ZHOURI__LASCHEFSKI__Conflitos_Ambientais.pdf>. Acesso em: 6 set. 2016.

OBSERVAçõES
- O canal de comunicação disponibilizado aos discentes é o e-mail institucional da docente
(neiva.araujo@unir.br). Portanto, qualquer mensagem encaminhada por aplicativos de celular e/ou
telefonemas não serão respondidos/considerados.
- Assuntos informados no Plano de Ensino não serão respondidos por e-mail, eis que já
explicitados.
- As datas dos encontros poderão sofrer alterações no decorrer do semestre letivo.
- Poderão ser ministradas aulas aos sábados para cumprimento da carga horária prevista à
disciplina.
- Caberá aos discentes e à professora assegurar um ambiente propício ao aprendizado.
- Sua presença constante em sala de aula será rigorosamente verificada. As chamadas serão feitas
a qualquer momento durante as aulas, a critério da professora. Se você não estiver presente na
realização da chamada terá sua presença automaticamente desconsiderada.
- Trabalhos extraclasse NÃO DEVEM ser confeccionados em sala de aula no dia da entrega,
devendo apenas ser entregues na data agendada, no horário da aula, a fim de evitar tumultos na
sala de aula. Deve, ainda, constar o nome do(a) discente sob pena de ser atribuída nota zero.
- É vedado fotografar ou gravar imagens ou áudio, isolada ou cumulativamente, das explanações
da docente em sala de aula, bem como fazer uso de fotografias, imagens ou áudio registrados
nessa condição, sendo reservados todos os direitos autorais da docente, na forma da lei.
- Deve-se, ainda, adotar postura adequada durante a realização de videoconferências e reuniões
virtuais.
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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:

Trabalho de Conclusão de Curso
AMB49
Nara Luisa Reis de Andrade – 160h Ana Lucia
Denardin da Rosa – 160h
Alberto Dresh Webler
10
2
2020
16
320

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
I - Apresentação do Cronograma da Disciplina. II- Diretrizes do Departamento de Engenharia
Ambiental para Elaboração do TCC. III- Acompanhamento das etapas previstas no
cronograma. IV - Agendamento e acompanhamento das defesas de TCC. V- RECEBIMENTO
E ENCAMINHAMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO FINAL da defesa.

OBJETIVO
Auxiliar o aluno e orientadores com relação às instruções normativas e estabelecimento de
prazos para elaboração e conclusão do seu TCC.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Professora Nara
Plano de Trabalho DAEA-JP 0712139
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I – 12/07/2021 Às 19h Apresentação da disciplina, dos prazos e das obrigações dos alunos.
Aula expositiva dialogada e orientação básica (metodologia científica) para elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso. II - 23/08/2021 Monitoria e acompanhamento dos nomes de
professores para compor a banca examinadora da defesa do TCC. Informe das exigências
necessárias para o repasse dos TCCs aos membros da banca examinadora. Entrega da Carta
de Solicitação de Defesa III - 27/09/2021 a 01/10/2021 Acompanhamento da semana de
defesa. IV - 15/10/2021 Entrega da Ata de apresentação oral do TCC e da versão final dos
Trabalhos de Conclusão Curso; tabulação das notas dos alunos e entrega digital da versão
final do TCC para a biblioteca do Campus de Ji-Paraná.
Professora Ana
I – 21/06/2021 Às 19h Apresentação da disciplina, dos prazos e das obrigações dos alunos.
Aula expositiva dialogada e orientação básica (metodologia científica) para elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso. II - 23/08/2021 Monitoria e acompanhamento dos nomes de
professores para compor a banca examinadora da defesa do TCC. Informe das exigências
necessárias para o repasse dos TCCs aos membros da banca examinadora. Entrega da Carta
de Solicitação de Defesa. III - 27/09/2021 a 01/10/2021 Acompanhamento da semana de
defesa. IV - 15/10/2021 Entrega da Ata de apresentação oral do TCC e da versão final dos
Trabalhos de Conclusão Curso;
CRONOGRAMA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC Entrega da versão
preliminar da monografia para o exame de qualificação: Até o dia 19/07/2021. Devolução da
monografia por parte do orientador no processo de qualificação: Até o dia 02/08/2021. Data
limite para adequação e entrega da versão final da monografia aos membros da banca
examinadora: Até o dia 10/09/2021. Entrega da Carta de Solicitação de Defesa do TCC,
contendo definição da banca, data, local e horário pretendidos para a apresentação da
monografia: Dia 23/08/2021 Período das defesas das Monografias: De 27/09/2021 a
01/10/2021 (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 15/10/2021.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
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; 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. 001/2010, do Departamento de Engenharia Ambiental da UNIR;
Horário de atendimento ao discente:
Sexta feira 17h às 18h

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
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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
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 do TCC será realizada por banca composta de 3 membros, sendo um o
orientador., conforme normativa DEA, aprovada em colegiado.
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:
Será conforme NORMATIZAÇÃO Nº 001/2010 – DEA.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
VARGAS, M. Metodologia da pesquisa tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985.
Complementar:
SÁ, E. et al. Manual de normalização de trabalhos técnicos, científicos e culturais.
Petrópolis: Vozes, 2005.
Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
08/07/2021, às 09:34, 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 NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em
08/07/2021, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0712139 e o código CRC D1A2E8E6.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03

Plano de Trabalho DAEA-JP 0712139

SEI nº 0712139

SEI 23118.005780/2021-03 / pg. 94

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

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

Recursos Hídricos: Bacias Hidrográficas

CÓDIGO:

AMB30107

PROFESSOR (a):

Nara Luisa Reis de Andrade

COORDENADOR (a):

Alberto Dresh Webler

PERÍODO:

2020.2

SEMESTRE:

2

ANO:

2021

TURMA:

2018 (6º Período)

CRÉDITOS:

4

CARGA HORÁRIA:

80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Reservas, Potencialidades e Disponibilidades dos Aquíferos. Sustentabilidade e
Vulnerabilidade quantitativa dos Recursos Hídricos. Gerenciamento de Recursos Hídricos no
Brasil: Fundamentos, objetivos. Diretrizes e planos da política nacional dos recursos hídricos.
Bacia Hidrográfica. Hidrologia e Ciclo hidrológico. Caracterização das Bacias Hidrográficas.
Manejo Integrado de Bacias hidrográficas e Desenvolvimento Sustentável.
Plano de Trabalho DAEA-JP 0715787
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OBJETIVO
Promover o conhecimento dos fundamentos básicos da disciplina, identificando e dando
suporte para a resolução de problemas de engenharia que envolvam a correta
gestão/gerenciamento dos recursos hídricos, bem como reforçar conhecimentos prévios
adquiridos na disciplina de Hidrologia, por meio de atividades de aplicação/fixação, tais como
Caracterização de Bacias Hidrográficas, Balanço Hídricos, dentre outros, conhecimentos estes
de fundamental importância para a correta formação de um Engenheiro Ambiental.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1- Reservas, Potencialidades e
Disponibilidades dos Aquíferos.
2- Sustentabilidade e Vulnerabilidade
quantitativa dos Recursos Hídricos.
3- Gerenciamento de Recursos Hídricos
no Brasil: Fundamentos, objetivos.
Diretrizes e planos da política nacional
dos recursos hídricos.

4- Bacia Hidrográfica.
5- Caracterização das Bacias Hidrográficas.
6- Manejo Integrado de Bacias hidrográficas e
Desenvolvimento Sustentável
7 - Oficina SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
AMAZÔNICOS

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.
As aulas serão de forma remota, com o percentual de 50% síncrona e 50% assíncrona.
Nas aulas práticas, serão identificados casos/problemáticas referentes à situação dos recursos
hídricos no município/estado, diante dos quais os alunos desenvolverão uma oficina de estudos
de caso ao longo do semestre, com a orientação da professora responsável pela disciplina,
intitulada “Recursos Hídricos Amazônicos: conhecer para preservar” (*título poderá sofrer
modificações). Esta oficina pretende integrar, em ação de extensão, alunos e docentes da
graduação e pós-graduação.
Observações – Enquanto perdurar a situação de pandemia, 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:
Sexta-feira, 10:30 às 11:30h, *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;

- Plataforma de coleta de dados via Google forms será utilizada para coleta de informações na
oficina.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Como métodos avaliativos, haverá atividades continuadas (ao longo da
disciplina) e prova, além de uma oficina e respectivo relatório.
Serão realizadas três etapas avaliativas, sendo:
- n1 referente às atividades continuadas, ao longo da disciplina;
- n2 referentes à prova escrita e
- n3 referente à oficina de Recursos Hídricos realizada e elaboração do
respectivo relatório.

A nota final será a média aritmética das notas, n=((n1+n2+n3)/3).
*A avaliação repositiva substituirá a menor nota, desde que a atividade tenha
sido realizada.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais
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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:
BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos.
DIAS et al. Recursos Hídricos: usos e manejos. 2011.
Finotti, Alexandra R.; Silva, Mauricio D'agostini. Monitoramento de Recursos Hídricos em Áreas
Urbanas. 2009.
FUZEIRA de SA, V. B.; COIMBRA, R. M. Recursos Hídricos Brasileiros: Panorama Geral.
MME/DNAEE. Brasília.
IBAMA/UFMG/PRO-REITORIA DE EXTENSAO. III Curso Regional sobre Gestão Ambiental.
PNMA, Belo Horizonte, 1994.
MACIEL JR, P. Classificação e Enquadramento da Bacia do Rio Piracicaba. FEAM, 1993.
TEIXEIRA, J. A. Proposta Metodológica para Classificação e Enquadramento de Cursos
D'água Estaduais. FEAM, 1993.
TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo: ABRH e EDUSP: 2005.
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
13/07/2021, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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
0715787 e o código CRC FE63CD0B.

Referência: Proces s o nº 23118.005780/2021-03
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
JI-PARANÁ
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 I
DAE01388 - Fisica I
João Batista Diniz
Alberto Dresch Webler
1º
2
2021
01 (34 alunos)
4
80

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
Definição e áreas de atuação. Grandezas Físicas. Cinemática escalar. Cinemática vetorial. Dinâmica.
Trabalho e Energia.

OBJETIVO
Qualificar o graduando na compreensão de fenômenos físicos e solução de problemas em físicas
básicas relacionadas aos temas de Mecânica Newtoniana.

Plano (0717194)
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I – Cinemática escalar:
Unidade II – Cinemática vetorial:
Introdução. Movimento em uma dimensão:
Vetores: introdução. Descrição vetorial de movimentos
deslocamento, velocidade e aceleração.
em mais de uma dimensão. Composição de movimentos.
Movimento uniforme e uniformemente
Lançamento oblíquo. Velocidade relativa. Movimento
acelerado. Queda livre.
circular e uniforme. Aceleração centrípeta.
Unidade III– Dinâmica:
As leis de Newton: discussão e aplicações.
Forças específicas: de ação à distância e de
contato. Atrito. Velocidade limite. Dinâmica de
um lançamento próximo da superfície terrestre.
Dinâmica do movimento circular e uniforme.

Unidade IV – Trabalho e energia:
Conceito de trabalho e energia. Trabalho executado por
uma força variável. Trabalho realizado por uma força
gravitacional e por uma força elástica. Teorema da
energia cinética. Potência e rendimento. Trabalho e
energia potencial. Forças conservativas. Conservação de
energia.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
A metodologia da disciplina de Física I será desenvolvida por meio de videoconferência utilizando a
plataforma de reuniões "Google Meet", da seguinte forma:
•

Aula Expositiva e Interativa: o Professor discorre ou expõe determinado tema e discute o mesmo
com o grupo de alunos, a cada aula.
• Exercícios e exemplos motivarão o avanço nos estudos individuais.
• Recursos Audiovisuais: são ferramentas que fornecem um suporte à aula expositiva por meio de
vídeos.
• Outras atividades que poderão ser realizadas são as resoluções de exercícios.
Informática Educativa é uma ferramenta utilizada como um reforço às aulas teóricas expositivas em que
os alunos poderão acessar vídeos na internet com aulas de Mecânica I animada e também simulações.
Horário de atendimento ao discente: Quarta-Feira: 10h as 12h.
As quartas feiras das 09h:30m as 11h: 30m

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Quadro negro, Vídeos, Experimentos virtuais, etc.
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).
São três avaliações, sendo duas provas escritas e uma terceira avaliação, serão trabalhos e exercícios,
ambas de mesmo peso. Aplicaremos uma prova opcional no final do semestre, com todo o conteúdo do
semestre, para repor a menor nota, para os alunos reprovados e que estejam em condições de ser aprovados
com essa prova opcional.
A nota final será a média aritmética das duas provas mais a terceira avalição. O aluno será considerado
aprovado se atingir a média final igual ou superior a 60% e frequência em aulas igual ou superior a 75%.
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.
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Descrever a forma de composição da média:
A nota final será a média aritmética das treis avaliações (Duas provas, P1 e P2, mais uma avalição com trabalhos e
exercícios -ATE), ou seja, Prova: P1, Prova P2 e Prova P3. Média Final =( P1 + P2 + ATE)/3.

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica: ALONSO & FINN. Física. São Paulo: Editora Addison Wesley, 1992. BONJORNO, J.,R.;
BONJORNO, R.A.; BONJORNO, V.; RAMOS, C. M. Física Fundamental – Novo. São Paulo: FTD, 1999.
EISBERG, R.M. & LENER, L. S. Física: fundamentos e aplicações. Editora McGraw Hill do Brasil. v. 1
GOLDENBERG, José. Física Experimental. Companhia Editora Nacional. v. 1 HALLIDAY, D.; RESNICK,
R.; WALKER, J. Fundamentos da Física. Rio de Janeiro: LTC, 1996. v. 1 Engenharia Ambiental UNIR – JiParaná. 28 HELENE, O. A. M. & VANIN, V. R. Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental.
São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981. ZEMANSKI.
Escrever nesse espaço
Complementar:
MCKELVEY, J. P. & GROTCH, H. Física. Editora Harbra. v. 1. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Física
Básica. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999. v. 1 PIACENTINI, João J. et al. Introdução ao
Laboratório de Física. São Paulo: UFSCAR. SERWAY, R.A. Física para cientistas e engenheiros com Física
Moderna. São Paulo: Campus. v. 1. VON BAYER, H. C. Arco Iris, flocos de neve, quarks: a física e o mundo
que nos rodeia. São Paulo: Campus. VUOLO, J. H.. Fundamentos da Teoria de Erros. São Paulo: Editora
Edgard Blucher Ltda., 1996. TIPLER, P. A.. Física para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
v.1.

Ji-Paraná-RO, 16 de junho de 2021.

___________________________________
Prof. Dr. João Batista Diniz
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
PLANO DE ENSINO - 2021 / 2º SEMESTRE
-

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Semestre: 7º
Turno: Diurno/Noturno
Professor Resp.: Willimis Alves Pereira

Componente Curricular: Gestão Ambiental II
C/H semanal: 04
C/H semestral: 80
Coordenador.: Alberto Dresch Webler
EMENTA

Apresentação dos aspectos legais e institucionais básicos ligados a Política Nacional e Meio Ambiente
e Interação homem e meio ambiente. Elementos de ecologia humana. Introdução à economia ambiental.
Controle da qualidade ambiental. Instrumentos de gestão ambiental. Políticas ambientais. As empresas
e o desenvolvimento sustentável. Introdução à legislação ambiental. Licenciamento ambiental. Sistema
de gestão ambiental. Normas da ABNT para qualidade ambiental. Certificações ambientais.
OBJETIVOS

Cognitivos

Habilidades

Atitudes

Adquirir conhecimento sobre:
- os principais problemas ambientais relativos aos recursos naturais e energéticos;
- formas de interligar teoria e prática em questões ambientais;
- como refletir criticamente sobre situações reais de agressão ambiental
antropogênica e natural, relacionados aos recursos naturais estudados;
- a gestão ambiental e a responsabilidade social.
- Desenvolver uma cultura ambiental integrada e sustentável.
- Aplicar e inter-relacionar as informações adquiridas na disciplina em questões que
envolvem as diversas áreas do conhecimento.
- Pesquisar, visando o aprimoramento e a atualização em sua área de ação.
- Interpretar resultados, agir, levantar hipóteses, fazer conjecturas, deduzir e concluir
adequadamente sobre as questões de relevância ambiental.
- Assumir compromisso com a melhoria na infra-estrutura urbana existente,
favorecendo a qualidade de vida, educação e divulgação da cultura ambiental
sustentável, com relação aos recursos naturais e energético.
- Ter senso crítico e ético em sua atividade profissional.
- Valorizar a unidade teórica e prática na condução de suas atividades profissionais com
responsabilidade e critérios essenciais para a comunhão entre o homem e o Meio
Ambiente.

Aula

C/H

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

I

04

Apresentação ao Plano de Curso. Introdução a Disciplina de Gestão Ambiental

II

04

Desenvolvimento Sustentável

III

04

As Organizações e o Meio Ambiente

IV

04

Políticas Públicas Ambientais

V

04

Planejamento Ambiental

VI

04

Sistemas de Gestão de Segurança

VII

04

Metodologias para implementação de sistemas de gestão ambiental
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
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VIII

04

Planejamento e gestão de recursos hídricos

IX

04

Estudos e relatórios de impactos ambientais

X

04

Seminário – I

XI

04

Metodologias para implementação de sistemas de gestão ambiental

XII

04

Sistemas de gestão ambiental (SGA) e Como desenvolver um SGA

XIII

04

Licenciamento Ambietal

XIV

04

Políticas ambientais

XV

04

Passivos ambientais

XVI

04

Análise e gerenciamento de risco

XVII

04

Seminário – II

XVIII

04

Conceitos básicos e sua aplicação no planejamento e gerenciamento de projetos

XIX

04

Financiamentos nacionais e internacionais

XX

04

Fechamento do Semestre/Repositiva

ESTRATÉGIA DE ENSINO
- Aula expositiva dialogada por meio de videoconferência; discussão de textos; debates; realização de
seminários; pesquisa bibliográfica; elaboração de roteiros de estudo;
- Serão disponibilizadas para a realização de atividades a distância, utilizando a plataforma Moodle (Sala
Virtual do componente curricular).
- Como estratégia de ensino são utilizados:
- Materiais digitais produzidos e desenvolvidos para facilitar a aprendizagem (vídeo aula, material teórico
de referência, apresentação narrada).
- Orientação inicial (síntese, mapas conceituais).
- Atividades online realizadas por meio do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) (atividades de
sistematização; atividades mediadas por tutores, tais como: fóruns de discussões temáticos, atividades
de aprendizagem de aprofundamento (atividades de reflexão e análise), estudos dirigidos na forma de
leitura e reflexão a partir dos conteúdos postados no AVA; resolução de problemas; atividades
colaborativas.
AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
- No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhosorais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
- Como meio de melhor verificar o aprendizado, os acadêmicos terão de apresentar um seminário sobre
os elementos da disciplina.
- Para o cálculo da média final será considerado o seguinte:
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a) nota do seminário I, valendo 10 pontos (N1);
b) nota do seminário I, valendo 10 pontos (N2).
Média final = (N1+N2) / 2
O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.
Na avaliação repositiva o discente deverá corrigir os pontos incorretos das atividades N1 ou N2.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NBR ISO 14004. Sistemas de gestão ambiental: BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Gestão ambiental. São
diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas Paulo: Erica, 2014. (e-book).
BERTE, R. Gestão socioambiental no Brasil. Curitiba: IBPEX,
de apoio. Rio de Janeiro: ABNT, 1996.
MEDUAR, O. (org.) Coletânea de legislação de direito 2012. (e-book)
ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental: o
ALVES, R.F.F. Experiência de gestão de recursos desafio do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo:
hídricos. Brasília: MMA/ANA, 2001. DIEGUES, Pearson Prentice Hall, 2005. (e-book)
A.C.S. Desenvolvimento sustentado, gerenciamento CURI, D. (Org.). Gestão ambiental. São Paulo: Pearson,
geoambiental e o uso de recursos naturais. São 2012. (e-book)
FENKER, E. A. et al. Gestão ambiental: incentivos, riscos ecustos.
Paulo: FUNDAP, 1989. Caderno n.16.
NBR ISO 14001. Sistemas de gestão ambiental: Atlas, 2015. (e-book)
especificação e diretrizes para uso. Rio de Janeiro:
ABNT, 1996.
NBR ISO 14011. Diretrizes para auditoria ambiental,
procedimentos de auditoria e auditoria de sistemas de
gestão ambiental. Rio de Janeiro: ABNT, 1996.
SOUZA, M. P. Instrumentos de gestão ambiental:
fundamentos e práticas. São Carlos: Riani Costa,
2000.
VARGAS, H.C.; RIBEIRO, H. (org.) Novos
instrumentos de gestão ambiental urbana. São Paulo:
EDUSP, 2004.
SEIFFERT, M.E.B. Gestão ambiental: instrumentos,
esferas de ação e educação ambiental. São Paulo:
Atlas, 2011. 328 p. SEBRAE. Curso básico de gestão
ambiental. Brasília: SEBRAE, 2004. 111p.
SOARES, S.R. Apostila de gestão e planejamento
ambiental. Depto. de Eng. Ambiental - UFSC, 2006.

WILLIMIS ALVES PEREIRA

ALBERTO DRESCH WEBLER

______________________________
Assinatura do Professor

______________________________
Assinatura do Coordenador
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PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR:
CÓDIGO:
PROFESSOR:
COORDENADOR:
PERÍODO:
SEMESTRE:
ANO:
TURMA:
CRÉDITOS:
CARGA HORÁRIA:

Geologia e Geotecnia Ambiental
DAE01400
Mayk da Silva Sales
Alberto Dresch Webler
1º Período
2º Semestre
2021
2019
4
80 (50 horas e 30 práticas)

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE
O planeta terra. Mineralogia. Tipos de rochas. Perturbações nas rochas. Hidrogeologia. Geologia
aplicada à engenharia ambiental. Cartografia geotécnica. Geofísica. Geoquímica. Ações
antrópicas e EIA/RIMA. Climatologia básica. Intemperismo e formação de solos. Movimento da
água em subsuper:cie. Classificações geomecânicas de maciços rochosos. Ensaios táctil-visuais,
de campo e de laboratório.

OBJETIVO
Desenvolver conhecimentos que permitam compreender a geologia e geotecnia ambienta, para o
acadêmico de engenharia ambiental e sanitária.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Cartografia geotécnica
Ciclo da água
Ensaios laboratoriais
Formação das rochas
Índices físicos do solo
Intemperismo
Minerais e rochas
Origem do planeta terra
Rochas ígneas
Rochas metamórficas
Rochas sedimentares
Sistemas cársticos
Terra humanidade e desenvolvimento sustentável

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
MATERIAL: Para a realização da aula serão necessários os seguintes materiais:
• Computadores
• Google classroom para disponibilização de videoaulas e dos slides das aulas.
• Google Meet
Plano Ensino Maik (0744216)

SEI 23118.005780/2021-03 / pg. 106

DESENVOLVIMENTO: A aula terá início às 19:00. Será aberto momentos para perguntas. Disponilização
do material de apoio.
A metodologia de ensino e aprendizagem contempla o seguinte:
• Aulas teóricas;
• Aulas práticas;
• Trabalhos em grupos;
• Estudos de caso;
• Mapas Mentais

Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira (19:00 – 21:00)

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
RECURSOS TECNOLÓGICOS: A apresentação interativa do conteúdo será realizada por meio do
software de apresentação. O material será disponibilizado por meio da plataforma online.

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 realizado 2 atividades avaliativas, sendo:
Avaliação 1: Prova dissertativa e objetiva (Nota: 0 – 10)
Avaliação 2: Seminário (Nota: 0 – 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:
𝑀𝐹 =

𝐴1 + 𝐴2
2

Onde: MF: Média final
A1: Avaliação 1
A2: Avaliação 2

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR
Básica:
OLIVEIRA, A.M.S.; BRITO, S.N.A. Geologia de engenharia. São Paulo: ABGE, 1998.
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