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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião ordinária do Conselho do Departamento de Engenharia Ambiental (CONDEP-EA) realizada no dia 16 do mês de novembro do ano de
2020, às 16h horas na realizados via web conferência (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alberto-dresch-webler-2), sob a presidência do chefe do
Departamento, Prof. Alberto Dresch Webler. Abertura: às 16 horas, em primeira convocação, com a presença dos Conselheiros: Técnico Adão da
Silva Oliveira; Técnico Tiago de Oliveira Lima; Prof.; Profª Ana Lúcia Denardin da Rosa; Prof.a Beatriz Machado Gomes; Profª. Elisabete Lourdes
do Nascimento; Prof. José Roberto Ribeiro Júnior; ; Acadêmica Nayara dos Santos Albrigo; Prof. Robson Alves de Oliveira; Prof. Rodrigo Martins
Moreira; Profª. Patrícia Soares de Maria de Medeiros; Acadêmica Sara Line Silveira Araújo. Ausências justificadas: Prof. Jeferson Alberto de Lima;
Prof.ª Margarita Maria Dueñas Orozco; Prof.a Renata Gonçalves Aguiar; e TAE Ana Paula Leite Cardiliquio; Prof.a Nara Luísa Reis de
Andrade; Prof. João Gilberto de Souza Ribeiro. Informes: (1) O professor Alberto informa que foi entregue a documentação referente ao estágio do
Sedam em Porto Velho. (2) O professor Alberto informa que foi realizado um trabalho conjunto entre os professores Rodrigo, João e Eu, junto com o
Adailton com o Sr. Renata e o Jorge para o monitoramento de água com apoio da CAERD com o fornecimento de 6 hidrômetros. Tivemos um ótimo
resultado, conseguimos sanar diversos vazamentos. Reduzimos nosso consumo em 75%. (3)  O professor Alberto informa que saiu a nota do ENADE,
tivemos nota 3. (4)  A Professora Elisabete informa que em razão da não autorização de oferta de disciplinas especiais (Processo n°
23118.000377/2020-07), a mesma passou a contribuir a partir do dia 12.11.20 com a disciplina de Avalição de Impactos Ambientais que se encontra
sobre responsabilidade do Professor Rodrigo. Também informa que conversou com os alunos que iriam cursar a disciplina especial de Gestão
Ambiental I via mensagens por whatsapp sobre as razões da não possibilidade da oferta. (5)  Foi informado pela comissão que o processo de
promoção da Professora Elisabete para Associado I foi aprovado pela comissão instituída pela PORTARIA Nº 484/2020/GR/UNIR, DE 20 DE
OUTUBRO DE 2020. 23118.000503/2020-15. Foi solicitado duas inclusões de ponto. A primeira do professor Alberto 1. Aprovação em Ad
referendum da solicitação da inclusão da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais aprovado por unanimidade. A segunda do professor
Rodrigo 2. Convite para ministrar uma aula no Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da USP. Tema: Integração entre indicadores de
sustentabilidade e SIG. Aprovado por unanimidade. Pontos de Pauta: (1)  C23118.000909/2020-06 - Procedimentos de análise e avaliação do
plano de ensino - PARECER Nº 57/2020/DAEA-JP/CJP/UNIR: após a leitura do parecer, iniciou as discussões. Aberto para votação houve 10
favoráveis e 1 abstenção . (2) Liberação do prof. Rodrigo para ele ministre uma disciplina sobre sensoriamento remoto entre os dias 23 e 28 de
novembro de 2020:  iniciou as discussões com a apresentação pelo prof. Rodrigo que esclarece que a atividade docente será realizada de maneira
remota, permanecendo no município, as atividades referentes a disciplina ao qual foi convidado, não configurarão interferência nas atividades
docentes junto ao DEA, sendo permanecidas as aulas sob sua responsabilidade. Aberto para votação aprovado por unanimidade. (3) Aprovação em
Ad referendum da solicitação da inclusão da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais, ( Antonia Luziane Vieira Oliveira ( RA
201711877) , Hinara Heloar Oliveira Silva (RA 201711887), Sara Line Silveira Araújo (RA 201711867), Jéssica Lauany dos Santos Cesconetto
(RA 201711913), solicitando a inclusão da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais. Aberto para discussão e as finalizando houve
abertura da votação, obteve uma abstenção da acadêmica Sara. Demais votos favoráveis. (4) Liberação para ministrar uma aula no Programa de
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Mestrado em Ciências Ambientais da USP. Tema: Integração entre indicadores de sustentabilidade e SIG no dia 2 de dezembro de 2020 as
18h. Aberto para discussão e as finalizando  houve abertura da votação, obteve aprovação por unanimidade. Encerramento: nada mais havendo a
declarar a reunião é encerrada às dezessete horas e trinta e dois minutos eu Alberto Dresch Webler, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que segue
assinada eletronicamente por mim e pelos membros do colegiado.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em 24/11/2020, às 10:46, 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 24/11/2020, às 10:50, 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 24/11/2020, às 10:52, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADAO DA SILVA OLIVEIRA, Técnico de Laboratório, em 24/11/2020, às 12:05, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em 24/11/2020, às 13:50, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 24/11/2020, às 15:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em 24/11/2020, às 17:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em 26/11/2020, às 18:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS, Docente, em 06/01/2021, às 10:11, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0536548 e o código CRC 6977599D.

Referência: Processo nº 23118.001845/2020-52 SEI nº 0536548

Criado por 93743033291, versão 7 por 93743033291 em 24/11/2020 10:46:03.

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

