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EDITAL Nº EDITAL - DISCIPLINAS ESPECIAIS/2020
Processo nº 23118.000377/2020-07
OFERTA DE DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL

Prezados discentes,

A coordenação do Curso de Engenharia Ambiental considerando as ATAs do CONDEP (0501657 e
0506786) solicitando a oferta de disciplina em período especial, bem como, a disponibilidade da
professora Ana Lúcia Denardin da Rosa de ministrar mais uma 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:

Materiais Processos Construção (AMB30098) – que será ministrada as terças-feiras no
períodovespertino e quintas-feiras no período matutino pelo professora Ana Lúcia Denardin da
Rosa.
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 das 8h do dia dia
02/10/2020 até as 22h do dia 06/10/2020, 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 quinto período do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.

Sem mais, agradeço.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Chefe de Departamento, em
01/10/2020, às 16:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=593352&infra_sistema=1…
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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 0506761 e
o código CRC 675A517E.
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