
24/09/2020 SEI/UNIR - 0501657 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=586755&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001123&infra_hash=2464f922275… 1/3

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião ordinária do Conselho do Departamento de Engenharia Ambiental (CONDEP-EA) realizada no dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte,
via web conferência, sob a presidência do chefe do Departamento, Prof. Alberto Dresch Webler. Abertura: às quatorze horas, em primeira convocação, com
a presença dos Conselheiros: Técnico Adão da Silva Oliveira; Prof.; Profª Ana Lúcia Denardin da Rosa; TAE Ana Paula Leite Cardiliquio; Prof.a Beatriz Machado
Gomes; Profª. Elisabete Lourdes do Nascimento; Prof. José Roberto Ribeiro Júnior; Prof.a Nara Luísa Reis de Andrade; Acadêmica Nayara dos Santos Albrigo;
Prof. Robson Alves de Oliveira; Prof. Rodrigo Mar�ns Moreira; Acadêmica Sara Line Silveira Araújo e Técnico Tiago de Oliveira Lima. Ausências
jus�ficadas: Prof. Jeferson Alberto de Lima; Prof. João Gilberto de Souza Ribeiro;  Prof.ª Margarita Maria Dueñas Orozco; e Prof.a Renata Gonçalves
Aguiar. Em virtude da impossibilidade em acessar o SEI, a lista de presença desta reunião será gerada através do registro de presença nessa sala de reuniões.
Informes: (1) O professor Alberto informa que estão aberta as inscrições para o evento Agrolab Amazônia, e pede aos professores que divulguem entre os
acadêmicos o site do evento h�ps://agrolabamazonia.com/#inscricao. (2) O professor Alberto informa que enviou a minuta de resolução que regulamenta a
Curricularização das A�vidades de Extensão nos Cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia, onde tem até o dia 21/09/2020 para
enviar propostas ou dúvidas a Professora Isaura.   (3) O professor Robson informa que conversou via e-mail com a professora Drª Isaura Isabel Conte com
relação a proposta de Resolução Curricularização da Extensão, apresentando a questão do impacto sobre a carga horária docente semanal e da atual
necessidade de planejamento da extensão para atender ao Plano Nacional de Educação, encaminho a demanda para conhecimento e demais
encaminhamentos que julgar per�nentes. E que recebeu como reposta “As questões já colocadas no corpo do e-mail são importantes, e, queremos levar
isso em conta na atualização da Resolução. Estamos estudando propostas (bastante diferentes desta proposta nossa, de outras universidades). De fato, o
impacto é grande nos cursos, na vida de alunos e professores. Vou ler o documento anexo com atenção. Sexta-feira a prof Marcele quer dialogar com a
comissão. Nossa comissão vai reunir quarta-feira e as contribuições que têm chegado, são fundamentais.” .(4) O Prof. Rodrigo Moreira informa que
solicitou computadores para o Laboratório de Geomá�ca e Esta�s�ca. Inclusões de pontos de Pauta: (1) Progressão funcional do professor Robson
Adjunto II para Adjunto III, Relator José Roberto : Após votação a inclusão foi aprovada por unanimidade. Pontos de Pauta: (1) Disciplinas a serem
retomadas de forma remota: em discussão sobre a resolução e a nota técnica que regulamenta o retorno das disciplinas de forma remota, o conselho
chega a proposta de ofertar a con�nuidade das seguintes disciplinas: Resíduos Industriais; Hidráulica; Introdução a Engenharia Ambiental; Projeto Final de
Curso; Trabalho de Conclusão de Curso; Introdução a Engenharia da Computação; Avaliação de Impactos Ambientais; Física II; e Biologia Ambiental,
(acadêmica Nayara se ausenta da reunião as 15h09min com jus�fica�va) a professora Elisabete coloca que seria importante cada período ficar com pelo
menos 2 disciplinas a serem cursadas, de forma que tentemos uma adequação para que o quinto período não seja prejudicado, e se dispõe a ministrar uma
disciplina opta�va, a professora Ana sugere abrir uma nova turma de Materiais e Processos de Construção, após analise em votação,   o conselho aprova
com onze votos favoráveis e uma abstenção o retorno das a�vidades na modalidade de ensino remoto das disciplinas acima listado, e fica definido os dias
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da semana de acordo com o horário 2020/1. (o técnico Tiago se ausenta da reunião), a acadêmica Sara pede para seja possível abrir resíduos industriais de
forma especial ou para novas matrículas para os alunos com interesse de se matricular. A presidência do conselho passa a presidência para o professor
Robson. (2) Projetos de extensão – 1° Encontro - Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária (999016864.000123/2020-12). – Relatora Prof. Elisabete:
Após discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. (3) Projetos de extensão – 6° Encontro - Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária
(999016864.000142/2020-31). Relatora Prof. Ana Lúcia: Após discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. (4) Projetos de extensão – 7° Encontro -
Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária (999016864.000143/2020-85). Relatora Prof. Ana Lúcia: Após discussão o parecer foi aprovado por
unanimidade. (5) Projetos de extensão – 9° Encontro - Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária (999016864.000144/2020-20). Relatora Profª Ana
Lúcia: Após discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. (6) Projetos de extensão – 10° Encontro - Discu�ndo Engenharia Ambiental e Sanitária
(999016864.000145/2020-74). Relatora Profª Ana Lúcia: Após discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. O professor Robson devolver a
presidência para o professor Alberto. (7) REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE/NDE DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA –
Processo 999016864.000146/2020-19. Relatora Profª. Beatriz: após leitura do parecer e discussão o regimento foi aprovado com dez votos favoráveis e
uma abstenção. (8) Progressão funcional do professor Robson Adjunto II para Adjunto III, Relator José Roberto: após leitura do parecer e discussão o
ponto foi aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. Encerramento: nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezesseis horas e
vinte e três minutos e eu Ana Paula Leite Cardiliquio, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que segue assinada eletronicamente por mim e pelos
membros do colegiado.

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, [[nome de quem secretariou a reunião]], lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em 24/09/2020, às 11:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 24/09/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, Técnico de Laboratório, em 24/09/2020, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em 24/09/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por ADAO DA SILVA OLIVEIRA, Técnico de Laboratório, em 24/09/2020, às 16:39, 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 auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0501657 e o código CRC FC19BC42.
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