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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 vinte e três de setembro de dois mil e dezenove, sob a presidência do chefe do Departamento,
Prof. José Roberto Ribeiro Júnior. Abertura: às quatorze horas e trinta e quatro minutos, em primeira
convocação, com a presença dos Conselheiros: Técnico Adão da Silva oliveira, Prof. Alberto Dresch
Webler; Profª Ana Lúcia Denardin da Rosa; TAE Ana Paula Leite Cardiliquio; Prof.a Beatriz Machado
Gomes; Prof. Caio Henrique Patrício Pagani; Prof.ª Margarita Maria Dueñas Orozco; Prof. Mayk da Silva
Sales; Prof. Robson Alves de Oliveira; Prof. Rodrigo Mar ns Moreira; Acadêmica Sara Line Silveira Araújo,
Técnico Tiago de Oliveira Lima, Acadêmico Wesley Roberto Detmann. Ausências jus ﬁcadas: Profª.
Elisabete Lourdes do Nascimento; Prof. Jeferson Alberto de Lima; Prof. João Gilberto de Souza Ribeiro;
Prof.a Nara Luísa Reis de Andrade; Prof.a Renata Gonçalves Aguiar; Prof. Rogério Montai de Lima.
Informes: O Prof. José Roberto Ribeiro Júnior informa que: (1) Os professores que ainda não enviaram o
inventário de bens, que o envie até o dia 28/09/2019. (2) Referente ao processo de 2ª via de Diploma
com alteração de nomenclatura foi encaminhado para a câmara de graduação, para parecer do
conselheiro Paulo Lora Gomes da Silva. (3) A Professora Ana informou que ocorreu o II Simpósio de
Enenharia Ambiental, onde receberam 33 trabalhos que foram apresentados durante o evento. (4) Falou
ainda que estará par cipando de uma ação da UNIJIPA, apresentando na escola Alejandro Mayor o
Projeto Campanha dos lacres e tampinhas. (5) A professora ainda lembrou os conselheiros das
importancia do Conselho Tutelar e informou que no próximo dia seis estará ocorrendo a eleição para
conselheiro Tutelar. (6) O professor Robson informou que o NDE se encontra em a vidade, se
debruçando sobre o novo PPC do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. (7) A TAE Ana Paula
comunicou que o Campus estará recebendo no dia oito de outubro a Carreta do Hospital do Amor, para
realização de exames de Mamograﬁa, uma ação alusiva ao outubro rosa. Inclusão de Pauta: (1) O
professor Mayk solicitou a inclusão do processo 999016864.000199/2019-04, que trata do pedido de
remoção com mudança de sede, interessado Professor Rogério, a inclusão foi aprovada por unanimidade.
(2) por e-mail a professora Renata pediu que fosse incluído na pauta a troca de coordenação do LABGET,
a inclusão foi aprovada por unanimidade. Pontos de Pauta: (1) Errata ata da Reunião 18/09/2019: Por
equívoco, na ata da reunião do dia dezoito de agosto de dois mil e dezenove, consta o nome do professor
Igor, que já havia sido removido para a cidade de Porto-Velho. Ainda nesta Ata pedimos que onde se lê
“VI Mostra Acadêmica” leia-se “VII Mostra Acadêmica”. E ainda em correção foi realizadada a votação do
pedido de afastamento do professor Mayk, que foi aprovado por unanimidade, e não apenas o pedido de
inclusão, como consta na referida ata. (2) Processo 999016864.000147/2019-20: Projeto Plantando
árvores colhendo Histórias: Após leitura do relato do Professor Robson e discussão, o projeto foi
aprovado por unanimidade. (3) Indicação de professores para compor a comissão para elaboração de
proposta de Pós Graduação Strictu Senso – Mestrado em Engenharias I: Após discussão os professores
Rodrigo, Ana e Robson se dispoem a par cipar da comissão e o conselho aprova por unanimidade. (4)
Plano Anual de A vidade Docente Prof. Rodrigo: Após análise do plano e discussão, o mesmo foi
aprovado por unanimidade. (5) Planos de ensino das Disciplinas: Ecologia, Microbiologia
Ambiental,Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto II: Após apresentação dos planos e discussão,
foram aprovados por unanimidade. (6) Processo 999016864.000163/2019-12, Aproveitamento de
disciplinas: Requerimento (doc.0207193) da acadêmica Maria Gabriela Yasmim Mar ns dos Reis, o
parecer da Professora da Disciplina foi favorável (doc.0217340), após discussão foi aprovado o
aproveitamento por unanimidade. Requerimento (doc.0207212) da acadêmica Chayene Ruﬁno de
Araújo, Após discussão o Conselho solicita um parecer técnico para avaliar o aproveitamento, haja vista
que as modalidades de ensino são diferentes. Requerimento (doc.0207284) do acadêmico Deilton
https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=282645&infra_sistema=1…

1/4

31/01/2020

SEI/UNIR - 0255577 - Ata de Reunião

Wellington Nogueira, o professor da disciplina manifestou parecer favorável ao aproveitamento, o
conselho aprova o parecer por unanimidade. Requerimento (doc.0208917) do acadêmico Anderson
Rafael da Silva Gotardi, para a disciplina de Termodinâmica, o professor da disciplina manifestou parecer
favorável ao aproveitamento, o conselho aprova o parecer por unanimidade; para a disciplina de
metodologia a professora da disciplina manifestou parecer contrário ao aproveitamento (doc. 0239515),
o conselho aprova o parecer da professora por unanimidade. (7) Processo 999016864.000172/2019-11,
Matrícula como aluno especial: Requerimento (doc.0208863) do acadêmico André Luiz Moraes de
Freitas, para a disciplina de Cálculo I, após discussão o conselho aprova a solicitação por unanimidade.
Requerimento (doc.0208885) da acadêmica Thaís Barbosa Tavares, após discussão a professora Ana deu
encaminhamento de indeferimento da solicitação, haja vista que faltam documentos na solicitação, o
conselho acata por unanimidades o encaminhamento da professora Ana e nega o pedido por falta de
documentação. (8) Processo 999016864.000188/2019-16, Indicação de membros para a comissão de
análise da proposta de criação da empresa junior (CGEJr) com o mínimo 3 (três) servidores: o acadêmico
João Carlos solicitou a palavra para apresentar a proposta da empresa júnior ao conselho, o conselho
concede fala ao acadêmico que faz um breve resumo da trajetória do processo da criação, após discussão
as professoras Beatriz e Margarita e o técnico Adão se colocaram a disposição para compor a comissão. O
conselho acata por unanimidade a solicitação. (9) Processo 999016864.000171/2019-69, Solicitação de
disciplina especial: Hidrologia e Drenagem: Após discussão o professor Mayk se disponibiliza a ministrar a
disciplina, que será ofertada com o público mínimo de um aluno, o conselho aprova por unanimidade a
oferta da disciplina. (10) Processo 999016864.000162/2019-78, Quebra de pré- requisito: Requerimento
(doc.0207149) da acadêmica Maria Gabriela Yasmin Mar ns dos Reis, para a disciplina de Fenômenos dos
Transportes, a solicitação foi aprovada com um voto contrário. Requerimento (doc.0207200) do
acadêmico Robson Danrley L.S. F. de Oliveira, para a disciplina de Física III, a solicitação foi aprovada por
unanimidade. Requerimento (doc.0207218) do acadêmico Raphael Ferreira da Silva, para a disciplina de
TCC, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento (doc.0207241) do acadêmico Gustavo
Henrique da Silva, para a disciplina de TCC, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento
(doc.0208790) do acadêmico David Cavalcante Costa Ribeiro, para a disciplina de TCC, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. Requerimento (doc.0208795) do acadêmico David Junio da Silva Conrado,
para a disciplina de TCC, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento (doc.0208838) da
acadêmica Andressa Vaz de Oliveira, para a disciplina de Processos de tratamento de esgoto, a solicitação
foi aprovada por unanimidade. Requerimento (doc.0208845) do acadêmico Anderson Rafael da Silva
Gotardi, para a disiplina de TCC e para a disciplina de Estágio Supervisionado as solicitações foram
aprovadas por unanimidade. Requerimento (doc.0208874) da acadêmica Caroline Horana Luiz Pinheiro,
para a disciplina de Química da atmosfera, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento
(doc.0208960) do acadêmico Weliton Teixeira da Cruz, para a disciplina de Processos de tratamento de
esgoto, a solicitação foi aprovada por unanimidade, e para a disciplina de estágio supervisionado a
solicitação será analisada posteriormente. Requerimento (doc.0209009) da acadêmica Leidilene Mar ns
de Souza, para a disciplina de Processos e Tratamento de Esgoto, a solicitação foi aprovada por
unanimidade. Requerimento (doc.0209025) do acadêmico Claudinei Cassimiro, para a disciplina de
Processos e Tratamento de Esgoto, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Requerimento
(doc.0209030) da acadêmica Klyciane Kellen Soares Silva, para a disciplina de TCC, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. Requerimento (doc.0209041) do acadêmico Leone Barbosa Salgado para a
disciplina de TCC, a solicitação foi aprovada por unanimidade, e para a disciplina de Estágio
Supervisionado a solicitação foi aprovada por unanimidade. Após a discussão deste processo a professora
Ana sugeriu que o departamento monte uma comissão para elaboração de uma resolução interna que
regulamente as quebras de pré requisito, a TAE Ana Paula complementa pedindo que essa comissão
também faça uma tabela entre as disciplinas equivalentes dos outros cursos do Campus. Foram indicados
os nomes: Prof. Ana Lúcia, TAE Ana Paula e Discente Sara Line, a comissão foi aprovada com uma
abstenção. (11) Distribuição de materias de laboratórios: O Professor José solicita a re rada deste item da
pauta, a re rada foi aprovada por unanimidade. (12) Processo 999016864.000199/2019-04, que trata do
pedido de remoção com mudança de sede, interessado Professor Rogério, após leitura do parecer e
discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. (13) Troca de coordenação do LABGET, após leitura do
e-mail da professora que solicita que seja repassada a coordenação para o professor Rodrigo, a alteração
foi aprovada por unanimidade. Encerramento: nada mais havendo a declarar a reunião é encerrada às
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dezoito horas e dez minutos e eu Ana Paula Leite Cardiliquio, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que
segue assinada por mim e pelos membros do colegiado.
Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Chefe de
Departamento, em 11/10/2019, às 18:34, 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 ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em
14/10/2019, às 19:56, 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, Membro de Comissão, em
14/10/2019, às 22:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ADAO DA SILVA OLIVEIRA, Técnico Administra vo, em
15/10/2019, às 09:36, 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 CAIO HENRIQUE PATRICIO PAGANI, Docente, em
15/10/2019, às 16:12, 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 15/10/2019,
às 17:11, 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 16/10/2019, às
20:28, 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 17/10/2019, às 09:11, 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
17/10/2019, 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 MARGARITA MARIA DUENAS OROZCO, Vice-Chefe de
Departamento, em 18/10/2019, às 11:26, 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 31/10/2019, às
21:42, 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 MAYK DA SILVA SALES, Docente, em 07/11/2019, às
19:25, 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 08/11/2019,
às 10:49, 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 0255577 e
o código CRC 2F08BD07.

Referência: Processo nº 999016864.000210/2019-28
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