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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Engenharia Ambiental (CONDEP-EA)
realizada no dia vinte e nove de março de dois mil e dezenove (29.03.2019), sob a presidência do chefe
de Departamento, Prof. José Roberto Ribeiro Júnior. Abertura: às 14 h 35 min, em 3ª convocação, com a
presença dos Conselheiros: Prof. Alberto Dresch Webler; TAE Ana Paula Leite Cardiliquio; Prof. Igor
Georgios Fotopoulos; Prof. João Gilberto de Souza Ribeiro; Prof.a Margarita Maria Dueñas Orozco; Prof.
Robson Alves de Oliveira. Ausências jus�ficadas: Prof.ª Ana Lúcia Denardin da Rosa, Prof. Jeferson Alberto
de Lima, Prof.a Nara Luísa Reis de Andrade, Prof.ª Renata Gonçalves Aguiar, Prof. Mayk da Silva Sales, Prof.
Rogério Montai de Lima, Prof. Caio Henrique Patrício Pagani, Prof.ª Beatriz Machado Gomes, e Prof.ª
Elisabete Lourdes do Nascimento. Informes: O Prof. José Roberto Ribeiro Júnior informa que: (1) Foi
realizada uma reunião, convocada pela direção do Campus, com os chefes de departamento, para tratar
sobre o atendimento aos usuários do serviço público, essa reunião foi mo�vada por uma solicitação da
ouvidoria da Universidade em resposta as denúncias no tratamento a usuários deste Campus, o Professor
explicou que estas denúncias nada têm a ver com este departamento, porém salienta a importância de
ações como essa que melhoram o desenvolvimento das a�vidades. O professor João Gilberto completou
a fala explicando as outras ações tomadas, referente a esta denúncia, como divulgação em murais e site
do Campus e reuniões com os Técnicos Administra�vos. (2) O Prof º José informou que recebeu a lista
com os nomes dos representantes discentes eleitos, no dia vinte e cinco de março de dois mil e
dezenove, para comporem o Conselho Departamental – CONDEP-EA  e, logo depois, deu posse aos
representantes: Sara Line Silveira Araújo e Wesley Robeto Detmann Mar�ns, como conselheiros. (3) O
Professor informa ainda que conforme corrigido via e-mail, a data desta reunião é 29.03.2019 e não
como constava na convocação. (4) A profª Margarita deixou o reconhecimento ao profº Caio que
organizou o evento Seminário de Gestão Ambiental, Inovação, Tecnologia e Mercado de Trabalho,
informou ainda que, em reconhecimento aos profissionais que ministraram as palestras e aos
par�cipantes do evento, solicitou a emissão dos cer�ficados via departamento. (5) O Profº João explanou
sobre a necessidade de divulgar o concurso para professor efe�vo. (6) O profº Alberto Informou que
enviou o edital do concurso para todos os programas de Doutorado da área. Pontos de Pauta: (1)
Assunto: Aprovação do Ad Referendum para a Composição dos membros da Banca do Concurso com a
seguinte composição: Alex Mota dos Santos (Titular), Ana Lucia Denardin Rosa (Titular); Diego Rodrigues
Macedo (Titular); Siane Cristhina Pedroso Guimarães (suplente); e Alberto Dresch Webler (suplente).
Colocado em votação o Ad Referendum, o conselho aprova por unanimidade. Porém foi apresentado que
dois dos professores que constam no Ad Referendum não poderão mais comparecer nas datas
es�puladas no edital do concurso. Deste modo, o professor Alberto Dresch Webler faz a proposta de
fazer uma nova composição para a banca do concurso, o encaminhamento feito pelo professor é
aprovado por unanimidade. O professor Alberto sugeriu uma banca composta pelos professores: Profª
Drª. Ranieli dos Anjos de Souza (�tular); Profº Dr. Adjalma Campos de França Neto (�tular); Profº Dr. João
Marcelo Silva Nascimento (�tular); Profª Ana Lúcia Denardin da Rosa (1ª suplente); e o Prof. João Gilberto
de Souza Ribeiro (2º suplente). Após análise do Curriculo La�es dos professores indicados, foi colocada
em votação, sendo aprovada por unanimidade a nova composição da banca. (2) Assunto: Requerimentos
de alunos: I - QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO: (a) Para a disciplina Avaliação de Impactos Ambientais -
Requerentes: Anderson Rafael S. Gotardi, Klyciane Kellen S Silva e Andressa Vaz Oliveira. Colocado em
votação, foram aprovados por unanimidade as solicitações de quebra de pré-requisito dos acadêmicos
requerentes; (b) Para a disciplina de Resíduos Industriais, cuja solicitante é a acadêmica Andressa Vaz
Oliveira. Colocado em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade; (c) Para a disciplina Sistema
de Esgoto - Requerentes: Andressa Vaz Oliveira, Lindolaine Machado de Souza, Weliton Teixeira da Cruz e
Claudinei Domingos Cassimiro. Foi apresentado o parecer contrário pelo professor que ministra a
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disciplina. Colocado em votação, o parecer do professor foi aprovado com sete votos favoráveis ao
parecer e dois votos contrários, sendo estes os conselheiros Wesley Roberto Detmann Mar�ns e Sara
Line Silveira Araújo, e, portanto, as solicitações de quebra para a disciplina Sistema de Esgoto foram
indeferidas; (d) Para a disciplina - Fenômenos de Transporte - Requerente: Mateus Antonio G Torres. O
acadêmico também solicitou o aproveitamento para a disciplina Física I, que é o pré-requisito da
disciplina Fenômenos de Transporte, devido a isto, o conselho por unanimidade aprova a solicitação do
acadêmico desde que ele sua solicitação de aproveitamento deferida; (e) Para a disciplina- Resistência
dos Materiais - Requerente: Mateus Antonio G Torres. Foi aprovada por unanimidade à solicitação do
requerente; II - INCLUSÃO DE DISCIPLINA: (a) Liminologia - Requerentes: Rodrigo Augusto G Silva,
Graciele Monteiro Campos. Após discussão e colocado em votação, às solicitações foram aprovadas por
unanimidade; (b) Cálculo I - Requerente: Ricardo Bezerra. Após discussão e colocado em votação, à
solicitação foi aprovada por unanimidade; (c) Hidrologia e Drenagem - Requerente: Weliton Teixeira da
Cruz. Após discussão e colocado em votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade; (d) Sistema de
Esgoto - Requerentes: Weliton Teixeira da Cruz e Claudinei Domingos Cassimiro. Ao apreciar as
solicitações verifica-se que ambos os acadêmicos não possuem o pré-requisito para a disciplina de
Sistema de Esgoto. Colocado em votação as solicitações foram indeferidas, tendo sete votos contrários às
solicitações e dois votos favoráveis, sendo estes do conselheiro Wesley e da conselheira Sara; (e)
Resíduos Industriais - Requerente: Claudinei Domingos Cassimiro. Após discussão e colocado em
votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade; III - TRANCAMENTO PARCIAL – (a) Requerente:
Vagno Caciano de Moraes - disciplinas: Introdução Engenharia Ambiental, Metodologia Cien�fica,
Química Ambiental. Após discussão e colocado em votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade;
(b) Requerente: Oneas Eduardo de O. Neto - disciplina: Resíduos Industriais. Após discussão e colocado
em votação, à solicitação foi aprovada por unanimidade; IV - DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL: (a)
Trabalho de Conclusão de Curso - Requerentes: José Eduardo Mora Toledo Júnior, Pedro Bizerra Moura e
Edimar Noiman Gonçalves Filho. Após discussão e colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a
abertura da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em período especial, com a quan�dade mínima
de um aluno, a ser ministrada pela Profª Elisabete Lourdes do Nascimento; (b) Tratamento Avançado e
Reuso de Água - Requerente: Edimar Noiman Gonçalves Filho. Após discussão e colocado em votação, foi
aprovada por unanimidade a abertura da disciplina Tratamento Avançado e Reuso de Água em período
especial, com a quan�dade mínima de um aluno, a ser ministrada pelo profº Alberto Dresch Webler; (c)
Hidráulica - Requerentes: Weliton Teixeira da Cruz e Claudinei Domingos Cassimiro. Após aberto para
discussão, verifica-se que não há professor com disponibilidade de ministrar a disciplina supracitada
neste momento, logo as solicitações de oferta da disciplina de Hidráulica foram indeferidas; (d) Estágio
Supervisionado- Requerente: Raphael Ferreira da Silva. Após discussão e colocado em votação, foi
aprovada por unanimidade a abertura da disciplina de Estágio Supervisionado em período especial, com
a quan�dade mínima de um aluno, a ser ministrada pelo Prof. José Roberto Ribeiro Júnior. (3) Assunto:
Processo: 999119573.000089/2019-42 - Inclusão de Disciplinas: (a) Materiais e Processos de Construção
(AMB30098) - Requerente: Robson Danrlley Luiz Santos Ferreira de Oliveira. Foi apresentado o parecer
favorável do professor que ministra a disciplina (0081908). Colocado em votação, a solicitação foi
aprovada por unanimidade; (b) Resistência dos Materiais – Requerente: Thayse Ribeiro Mar�ns. Foi
apresentado o parecer favorável do professor que ministra a disciplina (0081908). Ao colocar em votação,
a solicitação foi aprovada por unanimidade; (c) Teoria do Conhecimento Tecnológico (AMB30117) –
Requerentes: Josiel dos Santos Oliveira, Daíse da Silva Lopes, Jessica Lauany dos Santos e Sara Line
Silveira Araujo. Foi apresentado o parecer favorável do professor que ministra a disciplina a todas as
solicitações (0080845). Ao colocar em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade; (d) Fenômenos
de Transporte – Requerentes: Thayse Ribeiro Mar�ns e Maria Vitória Rodrigues de Oliveira. A professora
ministrante da disciplina manifestou via parecer, documento sob nº 0082934 no SEI, que é favorável
desde que as acadêmicas possuam o pré-requisito da disciplina. Colocado em votação o parecer foi
aprovado por unanimidade; (e) Legislação e Direito Ambiental (AMB30129) – Requerente: Nayara dos
Santos Albrigo. Foi apresentado o parecer favorável do professor que ministra a disciplina (0080845). Ao
colocar em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade; (f) Resíduos Industriais (AMB30122) –
Requerente: Andressa Vaz Oliveira. Perdeu o objeto dessa solicitação, já que no item I - b do ponto de
pauta (2) foi aprovado à quebra de pré-requisito da acadêmica para a disciplina de Resíduos Industriais;
(g) Sistema de Esgoto (AMB30109) – Requerente: Andressa Vaz Oliveira. Considerando que a acadêmica
não possui o pré-requisito da disciplina solicitada e, além disso, a solicitação de quebra de pré-requisito
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foi indeferida, o professor que ministra a disciplina manifestou contrário à inclusão. Colocado em
votação, a solicitação de inclusão da acadêmica foi indeferida por sete votos contrários e dois favoráveis à
inclusão, sendo estes os conselheiros Wesley e Sara; e (h) Avaliação de Impactos Ambientais
(AMB30124) - Requerente: Andressa Vaz Oliveira. O professor que ministra a disciplina deu parecer
favorável a inclusão. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (4) Assunto:
Processo: 99916864.000029/2019-67 – Trancamento Parcial de Matrícula – Requerente: Ana Karla
Salaroli de Souza. Após aberto para discussão e colocado em votação, à solicitação de trancamento
parcial foi aprovada por unanimidade. (5) Assunto: Processo: 99916864.000028/2019-12 - Trancamento
Geral – Requerente: Daipson da Silva Paganini. Após aberto para discussão e colocado em votação, à
solicitação de trancamento Geral foi aprovada por unanimidade. (6) Assunto:
Processo: 99916864.000027/2019-78 - Aproveitamento de Disciplinas – Requerente: Maria Vitória
Rodrigues de Oliveira. (a) Mecânica I (DEJ30084) para Física I (AMB30082). Foi apreciado o parecer
favorável, que consta no processo sob nº 0091157 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade; (b) Introdução a Geometria Vetorial e Analí�ca (DEJ30082) para Geometria Analí�ca
e Álgebra Linear (AMB30081). Foi apreciado o parecer favorável, que consta no processo sob nº 0091870
no SEI. Colocado em votação o parecer foi aprovado por unanimidade; e (c) Química I (DEJ30098) para
Química Ambiental I (AMB30077). Foi apreciado o parecer favorável, que consta no processo sob nº
0091851 no SEI. Colocado em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. (7) Assunto:
Processo: 999119573.000011/2019-28 - Aproveitamento da disciplina Química Geral cursada no IFRO
para a disciplina Química Ambiental I (AMB30077) - Requerente: Elaine Marques de Andrade.  Foi
apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0077385. Colocado em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade. (8) Assunto: Processo: 99916864.000054/2019-41 - Aproveitamento da disciplina
Química I (DEJ30381) para a disciplina de Química Ambiental I (AMB30077)- Requerente: Tiago Mar�nelli
de Jesus Santana. Foi apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0101127 no SEI. Colocado em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (9) Assunto: Processo: 99916864.000053/2019-
04 - Aproveitamento da disciplina de Química I (DEJ30098) para a disciplina de Química Ambiental I
(AMB30077) - Requerente: Hildevan Texeira Oliveira Ferreira. Foi apreciado o parecer favorável,
documento sob nº 0101125 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (10)
Assunto: Processo: 99916864.000052/2019-51 – Aproveitamento  da disciplina de Química I (DEJ30098)
para a disciplina de Química Ambiental I (AMB30077) - Requerente: Geovana Silva dos Santos. Foi
apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0101123 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. (11) Assunto: Processo: 99916864.000051/2019-15 - Aproveitamento da
disciplina de Química I (DEJ30098) para disciplina de Química Ambiental I (AMB30077). Requerente: Ytalo
Alves Pereira Amorim. Foi apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0101121 no SEI. Colocado
em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (12) Assunto: Processo: 99916864.000050/2019-
62 – Aproveitamento da disciplina Química I (DEJ30381) para a disciplina de Química Ambiental I
(AMB30077) - Requerente: Robson Danrlley Luiz Pereira de Oliveira. Foi apreciado o parecer favorável,
documento sob nº 0101123 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (13)
Assunto: Processo: 99916864.000049/2019-38 - Aproveitamento da disciplina Química I (DEJ30381) para
a disciplina de Química Ambiental I (AMB30077) - Requerente: Leandro Silva Carvalho. Foi apreciado o
parecer favorável, documento sob nº 0101118 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. (14) Assunto: Processo: 99916864.000048/2019-93 - Aproveitamento da disciplina
Química I (DEJ30381) para a disciplina de Química Ambiental I (AMB30077) - Requerente: Carolina
Crivelado Barzo�o. Foi apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0101111 no SEI. Colocado em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (15) Assunto: Processo: 99916864.000047/2019-49 -
Aproveitamento da disciplina Química I (DEJ30098) para disciplina de Química Ambiental I (AMB30077) -
Requerente: Daniele Ferreira da Silva. Foi apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0101107 no
SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (16)
Assunto: Processo: 99916864.000046/2019-02 - Aproveitamento da disciplina Química I (DEJ300381)
para disciplina de Química Ambiental I (AMB30077) - Requerente: Ediane Carvalho Ferreira. Foi apreciado
o parecer favorável, documento sob nº 0101099 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 17) Assunto: Processo: 99916864.000045/2019-50 - Aproveitamento da disciplina Química
I (DEJ300381) para disciplina de Química Ambiental I (AMB30077) - Requerente: Euripedes Fernandes
Costa Júnior. Foi apreciado o parecer favorável, documento sob nº 0101098 no SEI. Colocado em votação,
o parecer foi aprovado por unanimidade. (18) Assunto: Processo: 99916864.000044/2019-13 -
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Aproveitamento da disciplina Cálculo de Funções de Várias Variáveis  (DEJ30101) para disciplina de
Cálculo II (AMB30087) - Requerente: Mayame Mar�ns Costa. Foi apreciado o parecer favorável,
documento sob nº 0103009 no SEI. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. (19)
Assunto: Subs�tuição do nome da Profª Margarita na composição do NDE. A TAE Ana Paula sugeriu que
um dos membros do NDE anterior con�nuasse no NDE, para assim resgatar as memórias das discussões
da composição anterior. O prof. Igor manisfestou sua preocupação em ter pelo menos um Engenheiro
Ambiental e Sanitário no núcleo. Após discussão, o professor Robson, devido ao fato de vários membros
não estarem presente na reunião, faz o seguinte encaminhamento: que seja re�rado o nome da
professora Margarita da composição do NDE como solicitado por ela e que na próxima reunião ordinária
do departamento deliberado sobre a indicação do novo membro para a recomposição do NDE. O
encaminhamento do professor Robson foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. (20)
Assunto: Plano Anual de A�vidade Docente. Foram apresentados os planos de a�vidades docente dos
seguintes professores: José, Maik, Margarita, Caio. Depois de apreciados os planos pelos membros do
conselho foram colocados em votação, sendo estes aprovados por unanimidade. Encerramento: nada
mais havendo a declarar a reunião é encerrada às dezessete horas e doze minutos e eu Ana Paula Leite
Cardiliquio, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Chefe de
Departamento, em 24/04/2019, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA LEITE CARDILIQUIO, Técnica Administra�va,
em 24/04/2019, às 17:34, 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 ALBERTO DRESCH WEBLER, Docente, em 30/04/2019, às
18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARGARITA MARIA DUENAS OROZCO, Vice-Chefe de
Departamento, em 02/05/2019, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 03/05/2019,
às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY ROBERTO DETMANN MARTINS, Usuário Externo,
em 03/05/2019, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sara Line Silveira Araújo, Usuário Externo, em
06/05/2019, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em 15/05/2019, às
23:32, conforme horário 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 0119062 e
o código CRC 20A5B319.
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Referência: Processo nº 99916864.000057/2019-84 SEI nº 0119062


