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EDITAL Nº 02/2021/2021

Processo nº 23118.000496/2021-32

OFERTA DE DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL

 

Prezados discentes,

 

A coordenação do Curso de Engenharia Ambiental considerando a ATA do CONDEP (0576110) solicitando a oferta de
disciplina em período especial, bem como, a disponibilidade da professora  Elisabete Lourdes do Nascimento de ministrar a
disciplina, e considerando o disposto no Regimento Geral da UNIR “Artigo 135. A disciplina em período especial é
oferecida de forma criteriosa, sob condições especiais, para uma clientela definida, quando caracterizada
a impossibilidade de frequência em cursos regulares, vem através deste, INFORMAR a oferta da disciplina em
PERÍODO ESPECIAL de:

 

Toxicologia Ambiental (DAE01431) – que será ministrada as quartas-feiras no período noturno pelo
professora Elisabete Lourdes do Nascimento.

Os interessados devem realizar a solicitação da matrícula via requerimento no Departamento da Engenharia Ambiental do
Campus de Ji-Paraná através do preenchimento de requerimento padrão do dia 22/01/2021 a 31/01/2021, que em
detrimento a Pandemia deverá ser enviado para dea@unir.br

 

Os requerimentos protocolados serão analisados e somente serão aceitas as matrículas dos alunos que atenderem os
critérios definidos no Artigo 137 do Regimento Geral da UNIR, sendo:

 

Estar no mínimo no sétimo período do curso  de Engenharia Ambiental e Sanitária.

 

O Formulário padrão de Requerimentos encontra-se disponível no link: 

http://www.engenhariaambiental.unir.br/uploads/65413365/arquivos/Requerimento_Diversos_VERSAO_2019_81681060.pdf

 

Sem mais, agradeço.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em 18/01/2021, às
12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0578293 e o código CRC
A6C9DCB5.
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