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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Análise, Conservação e Manejo de Recursos Naturais

CÓDIGO: DAE01417

PROFESSOR (a): Dra. Patrícia Soares de Maria de Medeiros

COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler

PERÍODO: 7º

SEMESTRE: 1º

ANO: 2021

TURMA: Disciplina Especial

CRÉDITOS: 04

CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 
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Principais teorias sobre conservação e manejo de recursos naturais, com ênfase para conservação da
biodiversidade. Sistema Nacional de Unidade de Conservação; Estudos de caso sobre manutenção de
comunidades naturais em áreas de preservação e conservação. Interações entre o ambiente físico e biótico, do
ponto de vista conservacionista. Técnicas de manejo aplicadas a populações e comunidades naturais e sujeitas a
diferentes tipos e níveis de perturbação. Seleção e utilização de bioindicadores que possam auxiliar o
monitoramento das estratégias de conservação e recuperação de áreas naturais.

 

OBJETIVO

 

Geral: Conduzir os acadêmicos ao reconhecimento dos fundamentos constitucionais da conservação e sua
aplicação no manejo e conservação dos recursos naturais, para identificação de políticas públicas e estratégias
de manejo a estas aplicadas. Objetivos específicos:

Compreender e analisar as comunidades naturais presentes em áreas de preservação e conservação;
Compreender a organização ecológica e as diversas interações bióticas e abióticas;
Relacionar os princípios fundamentais da natureza e dos impactos antrópicos para o desenvolvimento de
estratégias eficientes na recuperação de áreas degradadas.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AULA DATA CONTEÚDO

1 10/02 Apresentação do Plano de Curso. A1: Aspectos gerais dos Recursos Naturais

2 17/02 A2: Biodiversidade: situação e perspectivas

3 24/02 A3: Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC

4 03/03 A4: Interações entre o ambiente físico e biótico

5 10/03 A5: Conservação Global da Biodiversidade

6 17/03 A6: Técnicas de manejo de recursos naturais

7 24/03 A7: Utilização de bioindicadores para o monitoramento das estratégias de
conservação em áreas naturais
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8 31/03 A8: Biodiversidade e recursos naturais no meio urbano

9 07/04 Avaliação Escrita 1

10 14/04 A9: Seminários: 1- Bioma Caatinga e 2 - Bioma Cerrado

11 28/04 A10: Seminários: 3 - Bioma Pantanal e 4 – Bioma Mata Atlântica

12 05/05 A11: Seminários: 5 – Bioma Pampa e 6 - Bioma Amazônia

13 12/05 A12: Seminário 7 - Bioma Costeiro. Estudos de casos sobre manutenção de
comunidades naturais em área de preservação e conservação. Tira-Dúvidas

14 19/05 Avaliação Escrita 2

15 26/05 Avaliação Repositiva

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Aula expositiva dialogada por meio de videoconferência; discussão de textos; debates; realização de
seminários; pesquisa bibliográfica; elaboração de roteiros de estudo; Doze horas serão disponibilizadas para
realização de atividades a distância, utilizando a plataforma Moodle (Sala Virtual do componente curricular).

Horário de atendimento ao discente:

Terças-feiras, das 8H00 às 11H00

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Serão utilizadas as seguintes ferramentas digitais:
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A plataforma MOODLE, www.salavirtual.unir.br, na qual serão disponibilizados os materiais didáticos
(slides, vídeos, artigos, livros digitais, avaliações), Plano de Ensino, Cronograma das aulas, Avisos  e
Fóruns de discussão;
Google Meet para realização de videoconferências <meet.google.com/oee-kqej-wab>.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

A nota final do acadêmico será obtida pelo cálculo da média aritmética das duas notas seguintes:

Nota 1: Duas Avaliações Escritas (5 pontos cada uma). Total: 10 pontos;
Nota 2: Seminário realizado em grupo (5 pontos); Roteiro individual de estudo (2 pontos); Estudos de
caso e participação nas aulas (3 pontos). Total: 10 pontos.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.

Descrever a forma de composição da média:

Nota Final: (Nota 1+ Nota 2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

BRASIL. Lei Federal n 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação Brasília, 2000.

RICKLEFS, R.E.; RELEYA, R. A Economia da Natureza. 7 ed. Guanabara Koogan, 2016.

WILSON, E.O. Biodiversidade. Editora Nova Fronteira. 1997.

http://www.salavirtual.unir.br/
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Complementar:

BARBOSA, R.P.; VIANA. V.J. Recursos naturais e biodiversidade: preservação e conservação dos
ecossistemas. 1 ed. São Paulo: Érica. 2014.

FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1996.

ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA SOARES DE MARIA DE MEDEIROS, Docente, em
12/02/2021, às 18:44, 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 0601133 e o código CRC DD08BFCE.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0601133

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Avaliação de Impactos Ambientais
CÓDIGO: DAE01430
PROFESSOR (a): Rodrigo Martins Moreira
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 9º
SEMESTRE: 1º
ANO: 2021
TURMA: 2017
CRÉDITOS: 04
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Estrutura, funcionamento e dinâmica de ecossistemas. Efeitos da ação antrópica sobre os ecossistemas. Estudos
de impactos ambientais: métodos, diagnósticos e legislação. Relatório de impacto ambiental (RIMA) Perícia
Ambiental. Estudos de caso.

 

OBJETIVO

Provocar os discentes, de maneira a integrar teoria e prática, aos conceitos e métodos de avaliação de impacto
ambiental com situações-problema baseados nas demandas da sociedade.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Introdução à AIA
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Relação sociedade e ambiente: causas e efeitos

Conceitos e fases da Avaliação de Impactos Ambientais

Avaliação de risco ambiental - Aula Extra [Adicional]

Métodos de AIA e indicadores ambientais - Aula Extra [Adicional]

Avaliação de impacto cumulativo - Aula Extra [Adicional]

Apresentação do plano de trabalho - Aula Extra [Adicional]

Seminário: Métodos para AIA - Aula Extra [Adicional]

Licenciamento Ambiental- Aula Extra [Adicional]

Valoração ambiental - Aula Extra [Profa Elisabete]

Classificação e delineamento das ações mitigadoras e potencializadoras de impactos ambientais - Aula
Extra [Profa Elisabete]

Apresentação dos relatórios finais - Aula Extra [Adicional]

Repositiva

 

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

A metodologia utilizada será a Problem Based Learning (PBL). Onde, a partir da pergunta direcionadora do
problema, que será "quais impactos, magnitude e recorrencia acontecem na instalação de um determinado tipo
de empreendimento (frigorífico, posto de combustível, laboratório de análises clínicas, agroindústria, geração
de energia, loteamento, mineração, silvicultura, piscicultura, fazenda de confinamento bovino)?", ao final da
disciplina deverá ser apresentado relatório final seguindo o termo de referência da SEDAM-RO para PCA e
RMA.

Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e exemplos práticos
utilizando plataformas de aula virtuais.
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Serão ministradas 40% de aulas síncronas e 60% de aulas assíncronas.
Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 13:00 e 14:00 horas.

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Serão utilizadas ferramentas digitais como:

A plataforma SIGAA para descrição do plano de ensino e conteúdos das aulas, bem como, para
avaliações;
Plataformas online de compartilhamento de vídeos, como o Youtube;
Google classroom para disponibilização de videoaulas.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

Será cobrado uma apresentação dos planos de trabalho, uma apresentação de seminários de igual peso e com
valendo 50, para compor a N1, e a avaliação do PCA/RMA valendo 100, compondo a N2. A repositiva será
feita para substituir a menor nota.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

NOTA FINAL

 

Nota 1 = Apresentação do plano de trabalho (50) + Apresentação do Seminário (50)

Nota 2 = Apresentação do PCA/RMA (100)

Nota Final = (N 1+ N 2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 



23/03/2021 SEI/UNIR - 0601198 - Plano de Trabalho

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=705628&infra_sistema=10000… 4/5

Básica:

BITTENCOURT, S. Comentários à nova Lei de Crimes contra o Meio Ambiente e suas Sanções
Administrativas. Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 1999. 
CORSON, W. H. Manual global de ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise do meio ambiente. São
Paulo: Augustus, 1993. 
CUNHA, S. B.; GUERRA, A.J. T. Avaliação e Perícia Ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. 
FERREIRA, L. C. A questão ambiental: Sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. São Paulo: Bomtempo,
1998.
GUERRA, A. J. T. & CUNHA, S. B. Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2001.
IBAMA. Manual de impacto ambiental: agentes sociais, procedimentos e ferramentas. Brasília, 1995. 
MACHADO, P.A.L. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. 
SÁNCHES, L. H. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 
SANTOS, R. F. Planejamento Ambiental: Teoria e Prática. São Paulo: Oficina de textos, 2004.

Complementar:

SUETÔNIO MOTA (2006). Introdução à engenharia ambiental, 4ª edição.

BITAR, O. (ORG) O Meio Físico em Estudos de Impacto Ambiental. 25 p. 1990. IPT, Boletim 56.

BRANCO, S.M. Ecossistêmica: uma abordagem integrada dos problemas do meio ambiente. São Paulo;
Editora Blucher. 1989.

JULIEN, B. et al. An Environmental Impact Identification System. Journal de Environmental Management,
v.36, p.167-184. 1992.

KIRCHOFF, D. Avaliação de risco ambiental e o processo de licenciamento: O caso do gasoduto de
distribuição gás brasiliano. Trecho São Carlos / Porto Ferreira (SP). 2004. Dissertação (Mestrado) Escola de
Engenharia de São Carlos, USP, 2004.

LAWRENCE, D. Environmental Impact Assessment: Practical solutions to recurrent problems. New York:
John Willey. 2003.

MAGLIO, I.C. Questões Verificadas na Aplicação do EPIA/RIMA: A experiência da Secretaria do Meio
Ambiente de São Paulo. In: TAUK ,Sania, Org. Análise ambiental - Uma visão multidisciplinar. Editora
UNEPS, 1991. p. 64-70.

MILARÉ, E. Estudo prévio de impacto ambiental no Brasil. In: PLANTENBERG, Clarita Muller; AB'SABER,
Azis (Eds.). Previsão de Impactos. 1994. p. 51-80.

MORRIS, P. Environmental Impact Assessment. New York: Spon Press, 2001.

RONZA, C. A política do meio ambiente e as contradições do Estado. AIA em São Paulo. 1988. (Dissertação
de Mestrado). IG/UNICAMP, 1988.

SPALLING, H. - Avaliação dos efeitos cumulativos - conceitos e princípios. Avaliação de Impactos, v.1, n.2, p.
55- 68, 1996.

TEIXEIRA, M.G. Análise dos Relatórios de Impactos Ambientais de grandes hidrelétricas no Brasil. In:
PLANTENBERG, Clarita Müller ; AB'SABER, Aziz (Eds.) Avaliação Impactos, p. 163-187, 1994.
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TOMMASI, L.C. Avaliação de Impacto Ambiental. São Paulo: CETESB. 1994.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em 12/02/2021, às
19:34, 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 0601198 e o código CRC 255210FC.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0601198

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo I
CÓDIGO: DAEA 01384
PROFESSOR (a): José Roberto Ribeiro Júnior
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 1º Período
SEMESTRE: 1º Semestre
ANO: 2021
TURMA: 2020
CRÉDITOS: 8
CARGA HORÁRIA: 160

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

O Conjunto dos Números Reais: Propriedades dos números reais. Potência com Expoente Inteiro posi�vo.
Fração: Igualdade de frações. Regra de sinais para frações. As quatro operações com frações. Potência com
expoente inteiro. Expressões algébricas: Expressões polinomiais. Iden�dade e equação. Iden�dades
envolvendo adição, subtração, mul�plicação e divisão. Simplificação e fatoração. Expressões Racionais:
Envolvendo as quatro operações. O Conjunto dos Números Reais como Corpo Ordenado: Axioma da ordem.
Módulo ou Valor Absoluto. Radiciação. Potência com expoente racional. Função do 1º grau: Domínio,
imagem, gráfico. Inequações do 1º grau. Funções quadrá�cas. Domínio, imagem, gráfico, concavidade.
Estudo do sinal. Equações e Inequações do 2º grau. Função modular: Módulo.  Equações e Inequações
modulares. Limites. Con�nuidade. Derivadas. Teorema do valor médio. Aplicações da derivada.
An�derivada ou integral indefinida. Integral de Riemann ou integral definida. Teorema fundamental do
cálculo. Aplicações da integral. Métodos de integração. Integrais impróprias. Equações diferenciais
ordinárias de primeira ordem. Coordenadas polares. Aplicações em Engenharia Ambiental.

 

OBJETIVO

Proporcionar aos alunos sólidos conhecimentos dos principais elementos do cálculo I em geral, bem como
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fundamentar habilidades e discu�r as técnicas, os sistemas de elaboração, compreensão e
acompanhamento de todo �po de cálculo e suas respec�vas aplicações na engenharia ambiental.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Fase 1: Pré-cálculo

O Conjunto dos Números Reais como Corpo:

Propriedades dos números reais (corpo).
Potência com Expoente Inteiro positivo.
Fração: Igualdade de frações.
Regra de sinais para frações.
As quatro operações com frações.
Radiciação.
Potência com expoente racional.

Expressões algébricas:

Expressões polinomiais.
Identidade e equação.
Identidades envolvendo adição, subtração,
multiplicação e divisão.
Simplificação e fatoração.

Expressões Racionais:

Envolvendo as quatro operações.

O Conjunto dos Números Reais como Corpo
Ordenado:

Axioma da ordem.

Função:

Função do 1º grau: Domínio, imagem, gráfico.
Funções quadráticas. Domínio, imagem, gráfico,
concavidade. Estudo do sinal.
Função modular: Módulo. Função Modular.

Equações e Inequações:

Equação e inequação do 1º grau.
Equação e inequação do 2º grau.
Equação e Inequação modular.

Fase 2: Cálculo 

Limites:

Definição e propriedades.
Limite no infinito.
Limite infinito.
Limites fundamentais.
Continuidade.

Derivadas:

Definição e propriedades.
Teorema do valor médio.
 Aplicações da derivada.

Antiderivada ou integral indefinida:

Definição e propriedades.
Métodos de integração.

Integral de Riemann ou integral definida:

Área.
Definição e propriedades.
Teorema fundamental do cálculo.
Aplicações da integral.

Integrais impróprias.

Definição e propriedades.

Equações diferenciais ordinárias

Conceitos básicos.
Equações ordinárias de primeira ordem.
Solução.

Coordenadas polares.

Aplicações em Engenharia Ambiental.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO
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Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As aulas serão exposi�vas e dialogadas, será u�lizado a ferramenta Google Meet para ministrar a disciplina
de forma remota. Vale ressaltar que 75% das aulas serão síncronas e 25% assíncronas. Também serão
u�lizados, nas aulas assíncronas sempre que possível, situações problemas para dar maior significado ao
conteúdo trabalhado.

 

Horário de atendimento ao discente: 
Quintas-feiras das 08h às 12h

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Google classroom para disponibilização de videoaulas e dos slides das aulas.
Google Meet
Mesa digitalizadora
Notebook
Software gratuito Geogebra
Software SmoothDraw 4

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

 Serão realizadas quatro atividades avaliativas, sendo duas provas, P1 e P2, e dois trabalhos, T1 e T2, todos
valendo de 0 a 10.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

       A média final será ob�da pela seguinte formula: 

 

Média Final = 0,5.N1+0,5.N2,

onde:

N1 = 0,8.P1+0,2.T1 e N2 = 0,8.P2+0,2.T2.
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O acadêmico que ob�ver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação reposi�va
para repor a menor nota (min{N1, N2}), onde o conteúdo da avaliação será todo o conteúdo ministrado no
semestre.  

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

BOULOS, PAULO. Pré-Cálculo. São Paulo. Makron Books.2006.

BOYCE, W.E.; DIPRIMA, R.C. Equações diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v.1.

MUNEM, M.; FOULIS, D.J. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.1.

Complementar:

IEZZI, G. Fundamentos da Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 2000. v. 1.

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra, 2002. v.1.

SIMMONS, G.F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1999. v.1.

STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Pioneira, 2001. v.1 e v.2

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 06/02/2021, às
17:06, 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 0594629 e o código CRC 98027947.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0594629

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo II
CÓDIGO: DAEA 01393
PROFESSOR (a): José Roberto Ribeiro Júnior
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 3º Período
SEMESTRE: 1º Semestre
ANO: 2021
TURMA: 2019
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Séries infinitas. Vetores e geometria analítica sólidas. Derivadas parciais. Integrais múltiplas. Tópicos de
cálculo vetorial. Equações diferenciais de segunda ordem. Aplicações em Engenharia Ambiental.

 

OBJETIVO

Proporcionar aos alunos sólidos conhecimentos dos principais elementos do cálculo II em geral, bem como
fundamentar habilidades e discutir as técnicas, os sistemas de elaboração, compreensão e acompanhamento de
todo tipo de cálculo e suas respectivas aplicações na engenharia ambiental.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Séries Infinitas:



23/03/2021 SEI/UNIR - 0594289 - Plano de Trabalho

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=698324&infra_sistema=10000… 2/4

Séries Infinitas de Termos Constantes;
Séries Infinitas de Termos Positivos;
Teste da Integral;
Séries alternadas;
Convergência Absoluta e Condicional;
Teste da Raíz e da Razão.

Funções de mais de uma variável:

Definições e propriedades
Limites de funções de mais de uma variável;
Continuidade de funções de mais de uma variável;
Derivadas parciais;
Regra da Cadeia;
Derivadas parciais de ordem superior;
Integrais Múltiplas.

Cálculo Vetorial

Vetores e produtos vetoriais;
Equações da reta e do plano;
Função Vetorial;
Limite de função vetorial;
Derivada de função vetorial;
Campo Vetorial;
Integral de Linha;
Integral de Linha Independente do Caminho;
Teorema de Green

Equações diferenciais:

Conceitos Básicos; e
Equações Diferenciais Lineares de primeira e segunda ordem.

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As aulas serão exposi�vas e dialogadas, será u�lizado a ferramenta Google Meet para ministrar a disciplina
de forma remota. Vale ressaltar que 50% das aulas serão síncronas e 50% assíncronas. Também serão
u�lizados, nas aulas assíncronas sempre que possível, situações problemas para dar maior significado ao
conteúdo trabalhado.

 

Horário de atendimento ao discente: 
Quintas-feiras das 14h às 16h
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Google classroom para disponibilização de videoaulas e dos slides das aulas.
Software gratuito Geogebra
Software SmoothDraw 4
Mesa digitalizadora
Notebook

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

 Serão realizadas quatro atividades avaliativas, sendo duas provas, P1 e P2, e dois trabalhos, T1 e T2, todos
valendo de 0 a 10.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

       A média final será ob�da pela seguinte formula: 

 

Média Final = 0,5.N1+0,5.N2,

onde:

N1 = 0,8.P1+0,2.T1 e N2 = 0,8.P2+0,2.T2.

 

O acadêmico que ob�ver média inferior a 6 (seis) terá direito a uma avaliação reposi�va
para repor a menor nota (min{N1, N2}), onde o conteúdo da avaliação será todo o conteúdo ministrado no
semestre.  

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

ÁVILA, G. Cálculo: funções de várias variáveis. Rio de Janeiro: LTC, 1995. v.3.

LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo. Harbra. v. 2

MUNEM, M.; FOULIS, D.J. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.1.
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SWOKOWSKI, E.W. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1983. v.2.

Complementar:
SIMMONS, G.F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1999. v.2.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 05/02/2021, às
16:43, 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 0594289 e o código CRC E2D7FC9E.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0594289

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Climatologia
CÓDIGO: DAE01416
PROFESSOR (a): Renata Gonçalves Aguiar
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: Sétimo
SEMESTRE: Primeiro
ANO: 2021
TURMA: 2017
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 80 horas

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

UNIDADE I – Introdução ao Estudo do Clima

UNIDADE II – Elementos do Clima

UNIDADE III – Fatores do Clima

UNIDADE IV – Sistema de Aquisição de Dados Meteorológicos

UNIDADE V – Dinâmica da Atmosfera

UNIDADE VI – Classificação do Clima

UNIDADE VII – As Ações Antrópicas e o Clima

 

                                                                                                                   OBJETIVO

Promover o desenvolvimento do conhecimento científico dos diferentes assuntos do clima e do tempo para a formação de profissionais aptos a utilizá-los em sua
área de trabalho. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução ao Estudo do Clima

Relações astronômicas Terra-Sol
Atmosfera terrestre

UNIDADE II – Elementos do Clima

Radiação solar
Temperatura do ar e do solo
Umidade do ar
Precipitação
Evapotranspiração
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UNIDADE III – Fatores do Clima

Latitude
Altitude
Continentalidade/maritimidade
Relevo

UNIDADE IV – Sistema de Aquisição de Dados Meteorológicos

Estações Meteorológicas
Instrumentos de medidas

UNIDADE V – Dinâmica da Atmosfera

Circulação geral da atmosfera
Correntes oceânicas

UNIDADE VI – Classificação do Clima

Classificação do Clima
Climas no Brasil e no mundo
Massas de ar atuantes no Brasil
Classificação climática

UNIDADE VII – As Ações Antrópicas e o Clima

Mudanças climáticas
Relatório do IPCC 

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas, também com leitura e reflexão de artigos ou textos técnicos, usando em sua maioria projetor de multimídia. As
aulas práticas serão realizadas utilizando planilha eletrônica.

Serão realizadas 50% das aulas remotas síncronas e 50% assíncronas.

Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 14 h às 17 h

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento utilizaremos o Google Meet nas aulas síncronas. Para a troca de informações e envio de material a
ferramenta principal será a plataforma virtual SIGAA/UNIR, podendo também recorrer ao sítio eletrônico oficial da professora e/ou ao e-mail oficial. Todas as
aulas/atividades serão organizadas no computador pessoal.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos
orais, relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).

Como meio de melhor verificar o aprendizado, os acadêmicos terão de apresentar um seminário sobre os elementos do clima (valendo 10 pontos) e desenvolver
um trabalho utilizando dados de uma estação meteorológica (valendo 10 pontos). 

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem como a realização de adaptações dessas,
conforme a necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

Para o cálculo da média final será considerado o seguinte: 

a) nota do seminário, valendo 10 pontos (N1);

b) nota do trabalho, valendo 10 pontos (N2).
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Média final = (N1+N2) / 2

 

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.

Na avaliação repositiva o discente deverá corrigir os pontos incorretos das atividades N1 ou N2.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2003.

OMETTO, J. C. Bioclimatologia vegetal. São Paulo: Agronômica Ceres, 1981.

VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. Versão digital 2, Recife, 2006.

Complementar:

MARENGO, J. A. Mudanças Climáticas Globais e seu Efeito sobre a Biodiversidade. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2007.

PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações. Guaíba: Agropecuária, 2002.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em 19/03/2021, às 16:14, 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 0628972 e o código CRC CC9CE9EA.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0628972

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho e Geomática
CÓDIGO: DEA01396
PROFESSOR (a): Rodrigo Martins Moreira
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 3º
SEMESTRE: 1º
ANO: 2021
TURMA: 2019
CRÉDITOS: 04
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Desenvolvimento, representação, observação, elementos e expressão. Projeções planas. Normas ABNT.
Perspectivas. Desenho arquitetônico. Memorial descritivo. Layout e ergonomia. Computação gráfica.
Efemérides terrestres. Sistemas de coordenadas, projeções cartográficas e datum. Planimetria. Altimetria.
Equipamentos analógicos e digitais. Recursos computacionais. Confecção de mapas e cartas. Técnicas de
levantamento de campo.

 

OBJETIVO

Construir conhecimento junto aos discentes os conceitos e práticas em desenho e geomática.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Introdução ao desenho e geomática (08/02/2021 - 08/02/2021)

Projeções planas, cônicas e cilíndricas (22/02/2021 - 22/02/2021)

Escala (01/03/2021 - 01/03/2021)

Sistemas de Posicionamento Global (01/03/2021 - 01/03/2021)

Normas ABNT para desenho técnico (08/03/2021 - 08/03/2021)

Perspectivas em desenho técnico (15/03/2021 - 15/03/2021)

Avaliação dissertativa e objetiva (22/03/2021 - 22/03/2021)

Princípios de cartografia (29/03/2021 - 29/03/2021)

Introdução Computação gráfica em geomática (05/04/2021 - 05/04/2021)

Introdução à topografia: Equipamentos analógicos e digitais para levantamentos planialtimétricos (12/04/2021 -
12/04/2021)

Técnicas de levantamento planialtimétricos (19/04/2021 - 19/04/2021)

Recursos computacionais para confecção de produtos cartográficos (26/04/2021 - 17/05/2021)

Entrega do trabalho final (17/05/2021 - 17/05/2021)

 

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

A metodologia utilizada será a Problem Based Learning (PBL).

Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e exemplos práticos
utilizando plataformas de aula virtuais.

Serão ministradas 40% de aulas síncronas e 60% de aulas assíncronas.

Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 14:00 e 15:00 horas.

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Serão utilizadas ferramentas digitais como:
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A plataforma SIGAA para descrição do plano de ensino e conteúdo das aulas, bem como, para
avaliações;
Plataformas online de compartilhamento de vídeos, como o Youtube;
Google classroom para disponibilização de videoaulas.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

Será cobrado uma avaliação com valor de 100 pontos para compor a N1, e a avaliação do trabalho final
valendo 100 pontos, compondo a N2. A repositiva será feita para substituir a menor nota.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

Nota 1 = Avaliação (100 pontos)

Nota 2 = Trabalho final (100 pontos)

Nota Final = (N 1+ N 2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

BORGES, A.C. Topografia. São Paulo: Edgard Blücher, 1977. v.1. 
IBGE. Noções básicas de cartografia. Rio de Janeiro, 1999. Manuais Técnicos em 
Geociências, n.8. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
MONTENEGRO, G.A. Desenho arquitetônico. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

Complementar:

OLIVEIRA, C. Curso de cartografia moderna. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. Disponível em:
http://www.biblioteca.ibge.gov.br/

User guide/Manual QGIS 2.18. Disponível em https://docs.qgis.org/2.18/pdf/pt_BR/QGIS-2.18-UserGuide-
pt_BR.pdf
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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em 12/02/2021, às
19:30, 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 0601192 e o código CRC 84387957.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0601192

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Cidadania I
CÓDIGO: DAE01397
PROFESSOR (a): Renata Gonçalves Aguiar
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: Terceiro
SEMESTRE: Primeiro
ANO: 2021
TURMA: 2019
CRÉDITOS: 2
CARGA HORÁRIA: 40 horas

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Estágio de cidadania em instituição aceita pelo curso, em atividade visando à formação da atitude de cidadania,
realizado conforme o plano de estágio formulado conjuntamente pelo coordenador da disciplina e pelo
orientador do aluno-estagiário na instituição e por ambos avaliado.

 

OBJETIVO

Desenvolver nos acadêmicos a interação com a comunidade, sendo essa uma das formas de elaborar e por em
prática atividades de extensão e assim exercer ações de cidadania que visem melhorias para todos.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Serão realizadas quatro aulas remotas síncronas.

Na primeira aula será apresentada propostas (professora e discentes) de atividades que possam ser realizadas
virtualmente.

Na segunda aula será realizada o acompanhamento/ajustes das atividades em andamento.

Na terceira e quarta aula os discentes apresentarão as atividades realizadas. Na sequência refletiremos sobre os
benefícios/aprendizados gerados para a comunidade e para o próprio discente.

 

As demais atividades serão realizadas de forma assíncrona. Esse será o momento dos discentes interagirem
com a comunidade.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Serão realizadas aulas síncronas com a finalidade de propor atividades, acompanhar o desenvolvimento,
orientar, dirimir as dúvidas que os acadêmicos apresentem e para dialogar sobre as ações desenvolvidas. 

O desenvolvimento das ações com a comunidade será computado como atividade assíncrona. 

Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 14 h às 17 h

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento utilizaremos o Google Meet nas aulas síncronas. Para
a troca de informações e envio de material a ferramenta principal será a plataforma virtual SIGAA/UNIR,
podendo também recorrer ao sítio eletrônico oficial da professora e/ou ao e-mail oficial. Todas as
aulas/atividades serão organizadas no computador pessoal.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

 Os instrumentos para avaliação serão a escrita de um relatório sobre as atividades realizadas e a apresentação
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de um trabalho oral.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações dessas, conforme a necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

Para o cálculo da média final será considerado o seguinte: 

a) média parcial das notas do coordenador da disciplina para o relatório e do orientador do aluno-estagiário,
valendo 10 pontos (N1);

b) nota da apresentação oral, valendo 10 pontos (N2).

 

Média final = (N1+N2) / 2

 

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.

Na avaliação repositiva o discente deverá corrigir os pontos vulneráveis das atividades N1 ou N2.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:
Conforme a atividade que cada discente irá desenvolver, uma vez que o campo de atuação é muito vasto.
Complementar:
Conforme a atividade que cada discente irá desenvolver, uma vez que o campo de atuação é muito vasto.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em 18/03/2021, às
11:20, 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 0627992 e o código CRC 5317A65C.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0627992

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


23/03/2021 SEI/UNIR - 0625533 - Plano de Trabalho

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=731137&infra_sistema=10000… 1/3

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Cidadania II
CÓDIGO: DAE01402
PROFESSOR (a): Renata Gonçalves Aguiar
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: Especial
SEMESTRE: Primeiro
ANO: 2021
TURMA: Especial
CRÉDITOS:2 2
CARGA HORÁRIA: 40 horas

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Estágio de cidadania em instituição aceita pelo curso, em atividade visando à formação da atitude de cidadania,
realizado conforme o plano de estágio formulado conjuntamente pelo coordenador da disciplina e pelo
orientador do aluno-estagiário na instituição e por ambos avaliado.

 

OBJETIVO

Desenvolver nos acadêmicos a interação com a comunidade, sendo essa uma das formas de elaborar e por em
prática atividades de extensão e assim exercer ações de cidadania que visem melhorias para todos.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Serão realizadas quatro aulas remotas síncronas.

Na primeira aula será apresentada propostas (professora e discentes) de atividades que possam ser realizadas
virtualmente.

Na segunda aula será realizada o acompanhamento/ajustes das atividades em andamento.

Na terceira aula os discentes mostrarão uma prévia da apresentação do relatório.

Na quarta aula os discentes apresentarão as atividades realizadas. Na sequência refletiremos sobre os
benefícios/aprendizados gerados para a comunidade e para o próprio discente.

 

As demais atividades serão realizadas de forma assíncrona. Esse será o momento dos discentes interagirem
com a comunidade.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Serão realizadas aulas síncronas com a finalidade de propor atividades, acompanhar o desenvolvimento,
orientar, dirimir as dúvidas que os acadêmicos apresentem e para dialogar sobre as ações desenvolvidas. 

O desenvolvimento das ações com a comunidade será computado como atividade assíncrona. 

Horário de atendimento ao discente:
Quarta-feira das 14 h às 17 h

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Para que as aulas possam ter um melhor aproveitamento utilizaremos o Google Meet nas aulas síncronas. Para
a troca de informações e envio de material a ferramenta principal será a plataforma virtual SIGAA/UNIR,
podendo também recorrer ao sítio eletrônico oficial da professora e/ou ao e-mail oficial. Todas as
aulas/atividades serão organizadas no computador pessoal.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
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 Os instrumentos para avaliação serão a escrita de um relatório sobre as atividades realizadas e a apresentação
de um trabalho oral.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações dessas, conforme a necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

 Para o cálculo da média final será considerado o seguinte: 

a) média parcial das notas do coordenador da disciplina para o relatório e do orientador do aluno-estagiário,
valendo 10 pontos (N1);

b) nota da apresentação oral, valendo 10 pontos (N2).

 

Média final = (N1+N2) / 2

 

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a seis será aprovado.

Na avaliação repositiva o discente deverá corrigir os pontos vulneráveis das atividades N1 ou N2.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:
Conforme a atividade que cada discente irá desenvolver, uma vez que o campo de atuação é muito vasto.
Complementar:
Conforme a atividade que cada discente irá desenvolver, uma vez que o campo de atuação é muito vasto.

Documento assinado eletronicamente por RENATA GONCALVES AGUIAR, Docente, em 15/03/2021, às
21:56, 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 0625533 e o código CRC C7A4652F.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0625533

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado
CÓDIGO: DAE01432
PROFESSOR (a): Alberto Dresch Webler e José Roberto Ribeiro Júnior
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 10º Período
SEMESTRE: 1º Semestre
ANO: 2021
TURMA: Especial
CRÉDITOS: 16
CARGA HORÁRIA: 320

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Estágio profissional em ins�tuição ou empresa parceira do curso, em a�vidade ou a�vidades de engenharia
ambiental e sanitária, realizado conforme o plano de estágio formulado conjuntamente pelo supervisor de
estágio e pelo orientador do aluno-estagiário na organização parceira e por ambos avaliado.

 

OBJETIVO

O Estágio Supervisionado em Engenharia Ambiental e Sanitária deverá proporcionar ao aluno do curso
conforme o § 2º do Art. 1º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008:" [...] aprendizado de competências
próprias da a�vidade profissional e à contextualização curricular, obje�vando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho."

Neste sen�do, listam-se os seguintes obje�vos do estágio:

Adquirir experiência profissional em Engenharia  Ambiental e Sanitária;
Praticar os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do Curso; e
Desenvolver a prática profissional com base nos conhecimentos técnicos e científicos obtidos no curso. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Haverá duas aulas remotas, onde: na primeira aula será apresentado o plano e o quadro de vagas para
estágio das empresas, bem como a distribuição dessas vagas aos acadêmicos matriculados na disciplina
para poderem iniciarem o seu estágio; e a segunda aula os alunos apresentação de forma oral as a�vidades
desenvolvidas no estágio.

Os conteúdos trabalhados por cada acadêmico constará no plano de trabalho de estágio do acadêmico, o
qual será elaborado pelo supervisor da empresa, bem como pelo professor orientador de estágio.

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Serão duas aulas remotas, onde: a primeira aula será uma aula exposi�va e dialogada na qual será
presentado o plano de ensino e o quadro de vagas para estágio nas empresas, bem como a distribuição
dessas vagas aos acadêmicos matriculados na disciplina para poderem iniciarem o seu estágio; e a
segunda aula, que ocorrerá  ao final da disciplina, será seminário no qual os acadêmicos irão apresentar as
a�vidades desenvolvidas durante o estágio.

Durante o restante da disciplina haverá acompanhamento diário das a�vidades realizadas pelos estagiários
nas empresas, por seus supervisores. E acompanhamento pelo professor da disciplina através da
contatação com os supervisores dos estagiários nas empresas, quando necessário, bem como pelo
relatório das a�vidades que deverá ser entregue pelo acadêmico.   

Horário de atendimento ao discente: 
Segundas-feiras das 19h às 20h.

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Google Meet
RNP  - Conference Web
Notebook

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

A supervisão dos estagiários será realizada de forma individual pelos professores da disciplina Estágio
Supervisionado e por um supervisor de estágio, indicado pela ins�tuição concedente do estágio. A avaliação
será realizada pelo supervisor e professores da disciplina, observando:
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a) o supervisor de estágio na empresa terá como base para as avaliações, as a�vidades desenvolvidas pelo
aluno durante o Estágio, cujos resultados serão registrados na ficha de avaliação; e

b) os professores da disciplina farão sua avaliação baseando-se na apresentação oral das a�vidades
desenvolvidas, pelo aluno.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

 A média final será obtida pela seguinte formula: 

 

Média Final = 0,7.N1+0,3.N2,

onde:

N1 é a nota atribuída pelo supervisor de estágio na empresa que terá como base para a avaliação, as atividades
desenvolvidas pelo aluno durante o Estágio, cujos resultados serão registrados na ficha de avaliação.

e

N2 é a nota atribuída pelos professores da disciplina que farão sua avaliação baseando-se na apresentação oral
das atividades desenvolvidas pelo aluno.

 

O acadêmico que obtiver média igual ou superior a 6 (seis) será aprovado.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

 

Complementar:

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, Docente, em 11/02/2021, às
15:06, 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 11/02/2021, às
16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0598857 e o código CRC 7FE5F74D.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0598857

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Fenômenos dos Transportes
CÓDIGO: DAE01395
PROFESSOR (a): Ana Lúcia Denardin da Rosa
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 2020/1
SEMESTRE: -
ANO: 2021
TURMA: -
CRÉDITOS: 8
CARGA HORÁRIA: 160

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

1. UNIDADE I – Definições e fundamentos gerais ;
2. UNIDADE II – ESTATICA DOS FLUIDOS;
3. UNIDADE III – ESCOAMENTOS;
4. UNIDADE IV – LEIS BASICAS E APLICACOES;
5. UNIDADE V – MODELOS DIFERENCIAIS APLICADOS AOS FENOMENOS DE TRANSPORTE ;
6. UNIDADE VI EQUACIONAMENTO INTEGRAL PARA VOLUME DE CONTROLE;
7. UNIDADE VII - ANALISE DIMENSIONAL E EQUACIONAMENTOS EXPERIMENTAIS.

 

OBJETIVO

Introduzir os conceitos e formulações fundamentais dos escoamentos de fluídos e dos processos de
transferências de calor , massa e momentum
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Aulas Dia Conteúdo
 9.02.2021 Aula Cancelada- Atestado Professora

111.02.2021 Revisão dos conteúdos
216.02.2021 Revisão de Conteúdos
318.02.2021 Revisão de Conteúdos
423.02.2021 Feriado
525.02.2021 Revisão de Conteúdos
602.03.2021 Prova 1
704.03.2021 Cinética
89.03.2021 Exercícios
911.03.2021 Correção da Prova e exercícios

1016.03.2021 Equação da energia
1118.03.2021 Exercícios
1223.03.2021 Continuação Eq. Energia
1325.03.2021 Quantidade de movimento
1430.03.2021 Continuação Quantidade de movimento
1501.04.2021 Exercícios
1606.04.2021 Aula lab
178.04.2021 Exercícios
1813.04.2021 Tira dúvidas trabalhos
1915.04.2021 Apresentação trabalhos
2020.04.2021 Prova 2
2122.04.2021 Generalização das Equações Integrais para Regime Variado
2227.04.2021 Continuação Generalização das Equações Integrais para Regime Variado
2329.04.2021 Correçã da prova
2404.05.2021 Análise diferencial
2506.05.2021 Análise de semelhança 
2611.05.2021 exercícios
2713.05.2021 Transmissão de calor
2818.05.2021 Exercícios
2920.05.2021 Revisão prova 3
3025.05.2021 Repositiva

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet e o sistema SIGAA para
desenvolvimento de atividades.
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Nos dias 18/02/2020 a 17/03/2020  tivemos 9 encontros presenciais e um encontro via webconferência no dia
19/03/2020,  os demais encontros a partir do dia 11.02.2020 serão síncronas (50%)e assíncronas (50%) com
encontros marcados via Google Meet nas terças e  feiras quintas-, em que teremos encontros síncronos de 2h
em cada dia.

Horário de atendimento ao discente:
Quarta feira das 16h às 18horas

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas serão síncronas e assíncronas. As aulas síncronas serão ministradas via Google Meet. Os materiais
para as aulas assíncronas serão disponibilizadas no SIGAA e no canal do youtube da docente Ana Lúcia
Denardin da Rosa, além da bibliografia adotada.

 

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

A avaliação será composta de provas e de respostas a questões propostas ao final de cada aula que serão 
nomeadas questões e disponibilizadas no SIGAA para os discente realizarem das 16h até as 23h e 59 min do
dia em que foi disponibilizada.

Além disso será proposta a construção de um mapa mental.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Será seguida a Legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:

Serão realizadas três avaliações (peso 1 cada), sendo a nota final  a média das resultados das notas das provas e
das questões .

Nf = (N1+N2)/2

N1 = ((0,7 P1+ 0,3 MM) + 0,5( 0,2 Questões + 0,8 P2) )/1,5

N2 = (0,5( 0,2 Questões + 0,8 P2) + (0,2 .Questões+0,8P3))/1,5

Nf= nota final
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N1= Nota 1

N2 = Nota 2

P1 = Prova 1

MM = Mapa mental 

P2= Prova 2

P3 = Prova 3

A prova repositiva irá substituir uma das nota das provas.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

BRUNETTI, Franco, Mecânica dos Fluidos, São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2005. 410p.

BRAGA FILHO, Washington, Fenômenos de Transporte para Engenharia, 2a

Complementar:

ROMA, Woodrow Nelson Lopes, Fenômenos de Transporte para Engenharia, 2a edição, São Carlos: Editora
Rima, 2006. 288p

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em 12/02/2021,
às 15:34, 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 0596025 e o código CRC 4165F502.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0596025

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


PLANO DE ENSINO DO Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária 

IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Física II 

CÓDIGO: DAE01394  

PROFESSOR (a): Davi Diego de Almeida 

COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler 

PERÍODO: Terceiro 

SEMESTRE: Terceiro 

ANO: 2020 

TURMA: 2019 

CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 horas 

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE  

 

Momento Linear. Momento Angular. Gravitação. Temperatura e Calor. Gases ideais. Leis da Termodinâmica. 

 

OBJETIVO 

Levar o estudante a compreender de uma maneira clara e objetiva o conceito de Física da Mecânica II, suas 

grandezas e áreas de atuação e aplicações dentro da Engenharia Ambiental. Sendo objetivos específicos: 

conceituar temas das ementas do curso; identificar os conceitos do curso no dia-a-dia; resolver problemas 

matemáticos temáticos do curso; montar experimentos simples e de baixo custo para auxiliar no 

entendimento dos conceitos e cálculos do curso. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

10/02/2021 - Revisão, Momento linear. 

13/02/2021  - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

17/02/2021 - Momento linear, momento angular, prática experimental,  atividade avaliativa 1. 

20/02/2021 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

24/02/2021 - Revisão, Momento linear e momento angular 

27/02/2021 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

03/03/2021 - Gravitação 

06/03/2021 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

10/03/2021 - Gravitação,  prática experimental,  atividade avaliativa 2. 

13/03/2021 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

17/03/2021 - Revisão, Avaliação 1:  Momento linear, momento angular e gravitação. 

24/03/2021 -  Temperatura e calor, gases ideais. 

31/03/2021 - Gases ideais,  prática experimental,  atividade avaliativa 3. 

07/04/2021 - Revisão: Temperatura e calor, gases ideais. 

14/04/2021 - Leis da termodinâmica,  prática experimental,  atividade avaliativa 4. 

21/04/2021 - Revisão, Avaliação 2:    Temperatura e calor, gases ideais e Leis da termodinâmica. 

28/04/2021 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

05/05 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

12/05 - Aula extra: aula assíncrona – experimental prática, lista exercícios. 

19/05/2021 - Repositiva. 



METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas: 

O curso será realizado ministrando-se inicialmente aula expositiva com auxilio de mídia visual (slide), 

ferramenta de simulação experimental (Phet Colorado) e Experimentos práticos com materiais ordinários com 

roteiro enviados previamente no SIGAA. Resolução de exercícios de fixação em sala e em casa. Atividade de 

fixação para casa com questões discursivas e de cálculos matemáticos com uso de ferramenta de simulação 

experimental em sala e em casa. Será utilizado ainda os sistemas virtuais para as atividades avaliativas e 

avaliações: plataforma Google Forms (aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google) e 

o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas ( SIGAA). 

 

Horário de atendimento ao discente: 

Todas sextas-feiras, das 08:00 as 12:00 horas. 

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

Plataforma Google Meet (serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google.); Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA); Plataforma Google Forms (aplicativo de gerenciamento de 

pesquisas lançado pelo Google); ferramenta de simulação experimental (Phet Colorado) e Experimentos 

práticos com materiais ordinários com roteiro enviados previamente no SIGAA. 

 

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO  

A avaliação consistirá em resoluções de provas dissertativas e atividades práticas. Atividades avaliativas 

(questões discursivas e prática experimental): AA1, AA2, AA3, AA4. Serão aplicadas duas avaliações de 

caráter dissertativo e objetivo, com valor de 100 pontos cada: AV1 e AV2.  

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme 

direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Descrever a forma de composição da média: 

A nota final será calculada de acordo com a seguinte fórmula: Nf= (média da soma AA + média da soma 

AV)/2. O aluno será considerado aprovado se atingir a média final igual ou superior a 60 pontos e frequência 

em aulas igual ou superior a 75%. A repositiva será substitutiva, ou seja, substituirá a menor nota das 

avaliações AV. 

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR  

Básica: 

SERWAY, R.A. Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna. São Paulo: Campus. v. 1 e v. 2. 

TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. v.1. 

Complementar:  
ALONSO & FINN. Física. São Paulo: Editora Addison Wesley, 1992. 

EISBERG, R.M. & LENER, L. S. Física: fundamentos e aplicações. Editora McGraw Hill do Brasil. v. 2. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da Física. Rio de Janeiro: LTC, 1996. v. 1 e 

v. 2.  

MCKELVEY, J. P. & GROTCH, H. Física. Editora Harbra. v. 2. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Física Básica. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999. v. 1 e v. 2. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I
CÓDIGO: DAE01406
PROFESSOR (a): Rodrigo Martins Moreira
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 5º
SEMESTRE: 1º
ANO: 2021
TURMA: 2018
CRÉDITOS: 04
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Banco de dados, projeto e planos de informação. Modelo de dados. Entrada de dados. Pré-processamento.
Processamento. Manipulação. Produção de mapas. Princípios físicos do sensoriamento remoto.
Comportamento espectral de alvos. Imagens e fotos aéreas. Imagens orbitais. Fotointerpretação. Aplicações.

 

OBJETIVO

Construir conhecimento teórico e prático junto aos discentes quanto a geoprocessamento e sensoriamento
remoto.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Introdução a disciplina de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto I (10/02/2021 - 10/02/2021)
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Sistemas de coordenadas e coleta de informações geográficas (dados vetoriais e matriciais) (10/02/2021 -
10/02/2021)

Fundamentos e princípios de sensoriamento remoto, geoprocessamento e SIG (03/03/2021 - 03/03/2021)

Noções de cartografia (aplicações práticas) (10/03/2021 - 10/03/2021)

Latitude e longitude, definição de mapas, cartas e plantas, conceito de datum (17/03/2021 - 17/03/2021)

Apresentação do QGis como plataformas SIG e banco de dados geográficos (24/03/2021 - 24/03/2021)

Bases de dados para aquisição de imagens matriciais (31/03/2021 - 31/03/2021)

Bases de dados para aquisição de dados vetoriais (07/04/2021 - 07/04/2021)

Entrega da versão prévia do projeto (07/04/2021 - 07/04/2021)

Tratamento dos dados na plataforma do Qgis (14/04/2021 - 14/04/2021)

Avaliação (28/04/2021 - 28/04/2021)

Criação e edição de feições linha, ponto e polígono no Qgis - Selecionar e salvar polígono - Edição do Layout
de mapas no Qgis (05/05/2021 - 05/05/2021)

Compilação de bandas e Recorte de raster usando polígono (05/05/2021 - 05/05/2021)

Entrega trabalho final (12/05/2021 - 12/05/2021)

Reprojeção de Coordenadas de arquivos matriciais e vetoriais (12/05/2021 - 12/05/2021)

Repositiva (19/05/2021 - 19/05/2021)

 

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

A metodologia utilizada será a Problem Based Learning (PBL).

Ainda, a disciplina será desdobrada em aulas expositivas argumentativas com diálogos e exemplos práticos
utilizando plataformas de aula virtuais.

Serão ministradas 40% de aulas síncronas e 60% de aulas assíncronas.

Horário de atendimento ao discente:
Quartas-feiras entre 15:00 e 16:00 horas.
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Serão utilizadas ferramentas digitais como:

A plataforma SIGAA para descrição do plano de ensino e conteúdos das aulas, bem como, para
avaliações;
Plataformas online de compartilhamento de vídeos, como o Youtube;
Google classroom para disponibilização de videoaulas.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

A N1 será composta por uma avaliação com questões dissertativas e objetivas (100 pontos).

A N2 será composta pela avaliação do Trabalho Final (100 pontos). A repositiva será feita para substituir a
menor nota.

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

Nota 1 = Avaliação com questões dissertativas e objetivas (100)

Nota 2 = Trabalho Final (100)

Nota Final = (N 1+ N2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A.M.V. Introdução à ciência da geoinformação. 2006. Disponível
em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd

MOREIRA, M.A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. São José dos Campos:
INPE, 2001.

Complementar:
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DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A.V.M. Análise espacial de dados geográficos.
2006. http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise

INPE. Manual do usuário SPRING. 2006. Disponível em:
http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html

KENNIE, T.J.M.; MATEWS, M.C. Remote sensing in civil engineering. New York: John Wiley, 1985.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO MARTINS MOREIRA, Docente, em 12/02/2021, às
19:23, 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 0601186 e o código CRC 8FD46337.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0601186

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Negocios Ambientais
CÓDIGO: DAE01429
PROFESSOR (a): Alberto Dresch Webler
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 2020/1
SEMESTRE: -
ANO: 2021
TURMA: 2016
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Gestão de negócios: desenvolvimento histórico da administração, a gestão empresarial, o novo contexto em que as
empresas operam, as áreas funcionais e os seus subsistemas, empresas de excelência.

Gestão estratégica: atitudes das organizações, contextos organizacionais, planejamento estratégico e administração
estratégica, pensamentos em administração estratégica (grandes enfoques), o escopo das organizações, estratégias e
forças competitivas, certezas para lidar com incertezas, a competição, metodologia para elaboração e implementação
de planejamentos estratégicos, estudo de casos.

Gestão de marketing: gestão de marketing, orientações da empresa para o mercado, sistema de informações de
marketing, planejamento estratégico de marketing, posicionamento da oferta, produto, composto de produtos, desafios
enfrentados pelas empresas no desenvolvimento de novos produtos, preço, comunicação, praça, informação e controle
de marketing, gerência de pessoal de vendas, marketing digital.

 

 

OBJETIVO

 Desenvolver conhecimentos que possibilitem compreender conceitos em gestão de negócios em consonância com
conteúdos utilizados na engenharia Ambiental e Sanitários, visando proporcionar o desenvolvimento da habilidade do
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acadêmico gestão de negócios.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Desenvolmento histórico da administração;

Gestão empresarial;

Sustentatabilidade estratégica;

Ética corporativa;

Governança;

Processo de Planejamento estratégico;

Direção estratégica - Implementação, execução e avaliação;

Governança Corporativa;

Gestão de marketing - Do tradicional para o Marketing 4.0

Inovação, Empreendedorismo e criatividade

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As primeiras 16h as aulas teóricas serão dialogadas usando quadro, pincel e resolução de situações problemas
(Realizadas em 2020.1).

As demais aulas serão feitas de forma remota, com o percentual de 40% síncrona e 60% assíncrona.

Horário de atendimento ao discente:
Quarta feira das 17h às 19horas

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta RNP e o sistema SIGAA para
desenvolvimento de atividades.

Software de criação de aulas em forma de slide;

Vídeos para subsidiar conhecimentos práticos, os vídeos serão acessados em plataformas de vídeo.
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AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas dissertativas,
apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos
científicos, entre outros).

Duas provas (peso 0,40 cada) e dois trabalhos (0,1 cada). A repositiva será feita para substituir uma das notas.

Avaliação dos acadêmicos com deficiência: aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para
realização de todas as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de
cada um previamente informados pelo aluno ou SSAE (Serviço de Atendimento Educacional Especializado)

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme direito
amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Será seguida a Legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:

NOTA FINAL

Nota 1 = (Prova 1+ Trabalho 1)/2

Nota 2  = (Prova 2+ Trabalho 2)/2

Nota Final Média = (Nota 1+ Nota 2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

BATEMAN, T.S.; SNELL, S.A. Administração: construindo a vantagem competitiva. São Paulo: Atlas,
1998.
KOTLER, P. Administração de marketing. São Paulo: Prentice-Hall, 2000. 
MINTZBERG, H. et al. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto
Alegre: Bookman, 1997.

 

Complementar:

COLLINS, J.C.; PORRAS, J.I. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de empresas 
visionárias. São Paulo: Rocco, 1995. 
CZINKOTA, M.R. et al. Marketing: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 
2001.
GUEMAWAT, P. A estratégia e o cenário dos negócios: texto e casos. Porto Alegre: Bookman, 1997.

 

 



23/03/2021 SEI/UNIR - 0626629 - Plano de Trabalho

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=732299&infra_sistema=10000… 4/4

 

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Docente, em 16/03/2021, às 12:32,
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 
EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO 

CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

CURSO: Bacharelado em Engenharia Ambiental e 
Sanitária  

Introdução. Hidrometeorologia. Métodos Estatísticos 
e Quantificação da Chuva. Relação Chuva-Deflúvio. 
Modelos Hidráulico-Hidrológicos. Regime de Vazões 
dos Cursos de Água. Infiltração e Agua no Solo. 

Águas Subterrâneas.*Drenagem Urbana 
*Tópico introduzido pela professora da disciplina. 

COMPONENTE 
CURRICULAR: Hidrologia e 

Drenagem 

CÓDIGO: AMB30099 

PROFESSORA: Nara Luisa Reis de Andrade 

COORDENADOR: Alberto Dresh Webler 

Período:  SEMESTRE: 1 
ANO: 
2020 

TURMA: 2018 CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 
64 

PRÁTICA: 
16 

TOTAL: 
80 

OBJETIVO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

 
Promover o conhecimento dos fundamentos básicos do ciclo hidrológico, identificando e dando suporte para a 
resolução de problemas de engenharia que envolva o conhecimento de aspectos hidrológicos, bem como dar o 
embasamento teórico e prático sobre aspectos qualitativos e quantitativos da distribuição da água no planeta, 

possibilitando a execução de projetos e obras hidráulico-hidrológicas. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 



 

*A CH será dividida em atividades síncronas (50%) e assíncronas (50%). 

DATA C.H.  ATIVIDADES  

 

18/02/2020 4h Aula ministrada: Apresentação da disciplina, Plano de atividades, 

Bibliografia, Metodologia utilizada. Introdução 

03/03/2020 4h Aula ministrada: Hidrometeorologia 

10/03/2020 4h Aula ministrada: Métodos Estatísticos e Quantificação da Chuva  

11/03/2020 
(1ª Quarta-
feira) 

4h Aula ministrada: Drenagem Urbana 

09/02/2021 4h Aula ministrada: 

Apresentação do Novo Plano de Ensino – Ensino Remoto 

Revisão dos temas anteriores  

23/02/2021 4h Aula ministrada: Relação Chuva – Deflúvio  

02/03/2021 4h Aula ministrada: Relação Chuva – Deflúvio   

09/03/2021 4h Aula ministrada: Infiltração e Água no Solo 

16/03/2021 
 

4h Aula ministrada: Drenagem Urbana  
 
Atividade prática: Organização de dados de entrada de projeto 

de drenagem 

23/03/2021 
 

4h  Aula ministrada: Drenagem Urbana  
Conteúdo da segunda etapa: Dimensionamento da rede de 
drenagem  
Atividade prática de projeto de drenagem 

- Acompanhamento de projeto (verificação etapa 1) 

30/03/2021 
 

4h Atividade prática de projeto de drenagem 

- Acompanhamento de projeto (verificação etapa 2) 

06/04/2021 4h  Aula ministrada: Modelos hidráulico-hidrológicos 

13/04/2021 4h Aula ministrada: Hidrometria  

- Atividade: Acesso aos bancos de dados Hidroweb ANA 

20/04/2021 4h Aula ministrada: Regime de Vazões dos Cursos de Água 

- Atividade: Curva de permanência 

27/04/2021 4h Atividade: Lista de exercícios e tira dúvidas P1 

04/05/2021 4h Aplicação de avaliação – N1 

11/05/2021 4h Atividade prática de projeto de drenagem  

- Acompanhamento de projeto (verificação projeto completo) 

18/05/2021 4h Apresentação e Entrega do projeto de drenagem – N3 

25/05/2021 - Avaliação repositiva 

Até 
30/05/2021  

-  Notas finais da disciplina  

 

Atividades Complementares (Aula extra) 

        4 h --- Projeto: Drenagem Urbana – Fórum de acompanhamento de projetos  

 
 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:  

Nas primeiras 16h as aulas teóricas foram dialogadas usando quadro, pincel, slides e resolução de 
situações problemas.  
 
As demais aulas serão de forma remota, com o percentual de 50% síncrona e 50% assíncrona. 
 
Nas aulas práticas, serão identificados casos/problemáticas referentes à situação da drenagem urbana, diante 
dos quais os alunos desenvolverão um projeto de micro-drenagem ao longo do semestre, com o 

acompanhamento da professora responsável pela disciplina. Esta etapa foi inserida com a finalidade de 
contemplar o conteúdo de drenagem, que não consta especificamente na ementa. 
Observações – Enquanto perdurar a situação de pandemia, as atividades práticas serão adaptadas para a 
modalidade à distância; Está previsto o auxílio de um monitor(a) para acompanhamento das atividades 
práticas da disciplina. 
 



 

Horário de atendimento ao discente:  
 
Quarta-feira, 16 às 17:30h, com agendamento prévio. 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

Serão utilizadas ferramentas digitais, como: 
- Google Meet e o sistema SIGAA para desenvolvimento de aulas síncronas e atividades assíncronas; 
- Software de criação de aulas em forma de slide; 

- Planilhas em Excel; 

- Vídeos, plataformas de pesquisa on line e de bancos de dados hidrológicos serão utilizados para subsidiar 
conhecimentos práticos. 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

 
Serão realizadas três etapas avaliativas, sendo:  
- n1 referente às atividades continuadas, ao longo da disciplina; 
- n2 referentes à prova escrita e  

- n3 referente ao projeto de drenagem urbana. 

A nota final será a média aritmética das notas, n=((n1+n2+n3)/3). 
*A avaliação repositiva substituirá a menor nota, desde que a atividade tenha sido realizada. 
 
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação 
conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
 
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizada a adequação necessária, caso a caso. 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

BÁSICA COMPLEMENTAR 

 
RIGHETTO, A. M. Hidrologia e recursos hídricos. São 

Carlos: EESC/USP, 1998. 
TOMAZ, P. Cálculos hidrológicos e hidráulicos para 

obras municipais. São Paulo: 
Navegar, 2002. 
TUCCI, C.E.M. Hidrologia: ciência e aplicação. São 
Paulo: ABRH e EDUSP: 1993. 
Coleção Recursos Hídricos, v.4. 

TUCCI, C.E.M.; PORTO, R.L.L.; BARROS, M. T. 
Drenagem urbana. São Paulo: ABRH 
e EDUSP, 1993. Coleção Recursos Hídricos, v.5. 

PORTO, R.L.L. Hidrologia ambiental. São Paulo: ABRH, 
1991. 

RAMOS, F. et al. Engenharia hidrológica. São Paulo: 
ABRH e UFRJ, 1989. Coleção Recursos Hídricos, v.2. 

COLLISCHONN, W. Hidrologia Para Engenharia e 
Ciências Ambientais. ABRH, 2014. 

 

 
Ji-Paraná, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

                                                                                                                                                           

______________________________________ 
Professora Nara Luisa Reis de Andrade 
 

 
 
 

______________________________________ 
Professor Alberto Dresh Webler 
Coordenador do DEA 

 



 

  Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

               Campus de Ji-Paraná 

             Departamento Engenharia Ambiental 
 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO  

CURSO: Bacharelado em Engenharia Ambiental CÓDIGO:  
DAE01382 

 
ANO: 2020/1 
Retomada em 2021/1 
 

DISCIPLINA: Introdução a Engenharia Ambiental TURMA: 1 Período – 2020.1 - 

Retomada em 2021.1 

PROFESSOR: Beatriz Machado Gomes 

CARGA HORÁRIA: 80h     Horário: 4T1234 

Modalidade Síncrona: 40h       Modalidade Assíncrona: 40h 
CRÉDITOS: 04 

Ementa 

 

Projeto pedagógico do curso. Professores do curso. Áreas de atuação e atividades profissionais da 
engenharia ambiental. CONFEA; CREA. Atribuições profissionais do engenheiro ambiental. Ética profissional. 
Principais questões ambientais na atualidade.  

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
O aluno deverá ser capaz de entender e identificar, de modo sistemático, os principais problemas e desafios 
no âmbito da Engenharia Ambiental na atualidade.  

 
Capacitar o aluno a aplicar e entender o conceito de saúde ambiental, identificar os principais problemas 

que envolvem os diversos ecossistemas e em particular, dar uma base teórica para que o estudante de 
engenharia ambiental desenvolva estudos relacionados à poluição do solo, do ar e da água. 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
A disciplina trata de importantes questões cientificas da atualidade como: processos químicos industriais e 

domésticos, poluição, relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico com os aspectos 
sociocultural e legislativo. 
  

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

O curso consiste em aulas teóricas e práticas sobre os assuntos da ementa, utilizando os diversos recursos 
didáticos do quadro branco, data-show, indicação de leitura de artigos científicos, desenvolvimento de 

atividades práticas, e demais atividades que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.  

 
Esta disciplina será ofertada de forma remota e faz parte do elenco de disciplinas previstas para o primeiro 
semestre de 2020/1. Considerando a Resolução 187 de 20 de março de 2020, que suspendeu o calendário 
academico 2020 e Resolução 287, de 28 de dezembro de 2020/CONSEA/UNIR, que estabelece a retomada 
do calendário academico 2020/1 em continuidade do ensino remoto, desta forma, adota-se as tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDICs) como parte integrante e essencial da metodologia de aula. 

 
As aulas serão na modalidade síncronas e assíncronas, na proporção de 50% cada. As aulas síncronas serão 
ministradas atraves do Google Meet, previamente agendadas, e as assíncronas serão desenvolvidas através 
do SIGAA/UNIR.  
 
A presença para as aulas assincronas serão contabilizadas pelo envio de atividades realizadas pelos alunos, 
via SIGAA, em datas agendadas. A não realização destes exercicio acarretara falta em carga horaria 

correspondente.  
 
Horário de atendimento ao discente: Quarta-feira, das 14.30h as 16.00 h.  
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICS) 



 

Google Meet para aulas síncronas; 
SIGAA/UNIR para aulas assíncronas; 
Mesa digitalizadora; 
Notebook.  
 
 

Objetivos 
 

Conteúdos 

  Projeto pedagógico do curso. Professores do curso.  
 

  Apresentação do projeto Político Pedagógico 
do Curso no contexto da UNIR.  

  Áreas de atuação e atividades profissionais da engenharia 
ambiental CONFEA; CREA. Atribuições profissionais do 
engenheiro ambiental. 

Atuação profissional e estrutura formal de 
agremiação.  

  Ética profissional. 
 

  Ética profissional. 

  Principais questões ambientais na atualidade 
 

  Principais questões ambientais na 
atualidade 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta Sistema de Avaliação Discente da 

UNIR. 
 
Na sequência das aulas, as atividades empregadas serão nas formas de: diagnóstica, formativa e 
quantitativa, sendo que para esta última, a nota final totalizará 100 (cem). O aluno aprovado deverá 
totalizar no mínimo 60 (sessenta) pontos.  
As avaliações serão realizadas via SIGAA. No sistema SIGAA, a nota final é a média da Unidade 1 e Unidade 

2, sendo que cada unidade deverá totalizar 10 pontos.  
 

a) Duas avaliações (A1 e A2) em data a ser agendada, após acordado com os alunos. Cada avaliação 

valerá 5 pontos, e constará do conteúdo geral visto até o momento da avaliação. As mesmas serão 

disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.  

b) Quatro testes (T1+T2, T3, T4) ao final de cada conteúdo da aula síncrona, cada avaliação valerá 

2,5 pontos. As mesmas serão disponibilizadas e recebidas via o sistema SIGAA.  

c)  A nota final será: [(A1 + A2) + (T1+T2 +T3 + T4)]/2. 
 
Para os alunos portadores de alguma deficiência, será seguida a Lei 13.146. 
 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Bibliografia Básica: 

BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Pearson Education, 2006. VARGAS, M. 
Metodologia da pesquisa tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985. 
 
Bibliografia Complementar: 
SA, E. et al. Manual de normalização de trabalhos técnicos, científicos e culturais. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
/ 

 

 

Ji-Paraná, fevereiro de 2021. 

 

 

http://www.cengage.com.br/solucoes-de-aprendizagem/


 

 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ 

 

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
 

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Legislação e Direito Ambiental 

CÓDIGO: AMB54 

PROFESSORA: Neiva Araujo 

COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler 

PERÍODO: 9º. 

SEMESTRE: 1º. 

ANO: 2020 

CRÉDITOS: 4 

CARGA HORÁRIA: 80 

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 
Evolução do Direito Ambiental, história da Legislação ambiental. Legislação Básica: Federal, 
Estadual e Municipal. Trâmite e práticas legais. a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, legislação pertinente à flora, fauna, recursos hídricos, 
poluição, licenciamento ambiental e instrumentos legais de proteção do meio ambiente. Conceitos 
básicos sobre direito e ciências ambientais. Legislação ambiental e seus impactos sobre as 
políticas públicas setoriais. Crimes contra a natureza e sua previsão legal no direito brasileiro. 

 

OBJETIVO 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Proceder à análise crítica da Constituição Federal de 1988 e das normas ambientais, de maneira 
a propiciar uma revisão das estruturas conceituais dos institutos ambientais do Brasil. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Consideram-se objetivos específicos da disciplina:   
a) Interpretar a aplicação do Direito.  
b) Compreender a pesquisa e o modo de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e 
de outras fontes do Direito.  
c) Desenvolver a correta utilização da linguagem – com clareza, precisão e propriedade -, fluência 
verbal e escrita.  
d) Utilizar o raciocínio jurídico, a argumentação e a reflexão crítica.  
e) Aprimorar o domínio de métodos de compreensão e atualização do Direito.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
DIREITO E MEIO AMBIENTE 
Legislação Tutelar do Ambiente no Brasil 
 
SISTEMA BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL 
Dano Ambiental 
Reação Jurídica à Danosidade Ambiental 
 
JUSTIÇA AMBIENTAL 



 

Protagonistas da Justiça Ambiental 
Técnicas da Tutela Coletiva do Meio Ambiente (judiciais e extrajudiciais) 
 
PATRIMÔNIO AMBIENTAL NACIONAL 
Patrimônio e Bens Ambientais 
Patrimônio Ambiental Natural 
Patrimônio Ambiental  Cultural  
Patrimônio Ambiental Artificial 
 
ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 
Gestão e Política do Meio Ambiente 
 
POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA NO CONTEXTO HISTÓRICO 
Política Nacional do Meio Ambiente  
Outras Políticas Nacionais relacionadas ao Meio Ambiente 
 
ÁREAS PROTEGIDAS 
Espaços Territoriais Especialmente Protegidos 
 
PATRIMÔNIO FLORESTAL BRASILEIRO 
Biomas Nacionais e sua função geoeconômica 
Gestão integrada dos grandes ecossistemas 
Regime Jurídico do Bioma Mata Atlântica 
Florestas Públicas 
Código Florestal 
 
ORDEM INTERNACIONAL DO AMBIENTE   
O meio ambiente no mundo globalizado  

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 
Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas 

As aulas serão expositivas, baseadas na teorização, no exercício dialético da aproximação teórica 
com a realidade brasileira e global e serão ministradas a partir de estratégias que permitam 
desenvolver a autonomia do estudante no decorrer do semestre e ao longo do curso, com a 
utilização de seminários, aulas dialogadas, leituras dirigidas, atividades em grupo, pesquisa de 
campo, visitas técnicas e uso de metodologias ativas.  
As atividades discentes serão desenvolvidas visando o protagonismo do estudante com a utilização 
de PBL (Problem Based Learning), Rotação, TPS (Think-Pair-Share) e debates controlados. 
  

Horário de atendimento ao discente 

Quintas-feiras das 16 às 18 horas, mediante agendamento por email (neiva.araujo@unir.br). 

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 
A avaliação da disciplina é composta por 2 (duas) etapas, sendo que a média final decorre da 
somatória das seguintes avaliações:  
1. Prova com questões objetiva(s) e dissertativa(s), abragendo todo o conteúdo programático – 
100 (cem) pontos. Data: a ser definida.  
 
2. Estudo de caso prático, com foco no Componente Indígena e Socioeconômico, a partir do Estudo 
de Impacto Ambiental da UHE Tabajara. – 100 (cem) pontos. Data da entrega: 08.05.2021. 
 
A média resultará da seguinte equação: (nota 1) + (nota 2): 2. 
 
As atividades da disciplina serão desenvolvidas através de encontros síncronos e assíncronos, 
sendo estes focados na resolução de problemas práticos e estudos guiados. 
* Os trabalhos devem OBRIGATORIAMENTE ser entregues na data estipulada durante o horário 



 

da aula, sob pena de ser atribuída nota zero. PROGRAMEM-SE, ORGANIZEM-SE! 
** Eventualmente, poderá ocorrer alteração das datas com atividades avaliativas. 
*** Sábados são letivos, conforme calendário acadêmico. 
**** Todas as atividades entregues (provas e trabalhos) devem seguir o vernáculo português. 
 
REPOSITIVA 
Esta prova tem por finalidade substituir a menor nota obtida pelo(a) discente em uma das 
avaliações aplicadas no decorrer da disciplina. Tal prova engloba todo o conteúdo lecionado 
durante o semestre. A não realização de qualquer avaliação implica em nota igual a zero. 
 
* O cronograma da disciplina poderá ser alterado, sendo que haverá prévia comunicação aos 
discentes. Inclusive, serão desenvolvidas atividades extraclasse aos sábados, tantos quantos 
sejam necessários, a título de complementação de aula. 
** Ainda, caso seja necessário, poderá o percentual da carga horária da disciplina ser cumprido 
mediante atividade extraclasse, bem como agendadas aulas aos sábados para fechamento da 
carga horária, conforme permissivo legal. 
 

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de Direito Ambiental. 20.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2019. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 19.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 
LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política Ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. 
São Paulo: RT, 2016. 

Complementar 

ASCERALD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral, BEZERRA, Gustavo das Neves. O que 
é justiça ambiental? Rio de Janeiro, Garamond, 2009. 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 1998. 
BECKER, B. K. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados, v. 19, n. 53, p. 71–86, abr. 2005.  
BECKER, B. K. Novas territorialidades na Amazônia: desafio às políticas públicas. Boletim do 
Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 5, n. 1, p. 17–23, abr. 2010.  
BECKER, B. K. Reflexões sobre hidrelétricas na Amazônia: água, energia e desenvolvimento. 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 783–790, dez. 
2012.  
BRAUN, Y. A. How Can I Stay Silent?: One Woman’s Struggles for Environmental Justice in 
Lesotho. Journal of International Women’s Studies, v. 10, n. 10, p. 5–20, 2008.  
BRAUN, Y. A. Gender, large-scale development, and food insecurity in Lesotho: an analysis of the 
impact of the Lesotho Highlands Water Project. Gender & Development, v. 18, n. 3, p. 453–464, 
4 nov. 2010. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes e LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 
DERANI, Cristiane. Direto ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. 
HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Petrópolis: Vozes, 2015. 
HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Petrópolis: Vozes, 2017. 
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
LEITE, José Rubens Morato; BARUERI, Ney de Barros Bello Filho. Direito Ambiental 
Contemporâneo. São Paulo: Manole, 2004. 
MARÇAL, Katrine. O lado invisível da economia. São Paulo: Alaude, 2017. 
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasiliense. 15.ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2007. 
MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. 



 

MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 4.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2005. 
MORETTO, E. M. et al. Histórico, tendências e perspectivas no planejamento espacial de usinas 
hidrelétricas brasileiras: a antiga e atual fronteira. Ambiente & Sociedade, v. 15, n. 3, p. 141–164, 
2012 
NÓBREGA, Renata da Silva. Contra as invasões bárbaras, a humanidade : a luta dos Arara 
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OBSERVAçõES 

- O canal de comunicação disponibilizado aos discentes é o e-mail institucional da docente 
(neiva.araujo@unir.br). Portanto, qualquer mensagem encaminhada por aplicativos de celular e/ou 
telefonemas não serão respondidos/considerados. 
- Assuntos informados no Plano de Ensino não serão respondidos por e-mail, eis que já 
explicitados. 
- As datas dos encontros poderão sofrer alterações no decorrer do semestre letivo. 
- Poderão ser ministradas aulas aos sábados para cumprimento da carga horária prevista à 
disciplina. 
- Caberá aos discentes e à professora assegurar um ambiente propício ao aprendizado. Assim, 
pede-se manter telefones celulares desligados; evitar atrasos e interrupções desnecessárias; 
limitar as saídas da sala de aula a casos de urgência; e evitar conversas paralelas. 
- Sua presença constante em sala de aula será rigorosamente verificada. As chamadas serão feitas 
a qualquer momento durante as aulas, a critério da professora. Se você não estiver presente na 
realização da chamada terá sua presença automaticamente desconsiderada. 
- Trabalhos extraclasse NÃO DEVEM ser confeccionados em sala de aula no dia da entrega, 
devendo apenas ser entregues na data agendada, no horário da aula, a fim de evitar tumultos na 
sala de aula. Deve, ainda, constar o nome do(a) discente sob pena de ser atribuída nota zero. 
- É vedado fotografar ou gravar imagens ou áudio, isolada ou cumulativamente, das explanações 
da docente em sala de aula, bem como fazer uso de fotografias, imagens ou áudio registrados 
nessa condição, sendo reservados todos os direitos autorais da docente, na forma da lei. 
- Deve-se, ainda, adotar postura adequada durante a realização de videoconferências e reuniões 
virtuais. 

  
 

mailto:neiva.araujo@unir.br
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia Cientifica
CÓDIGO: DAE01385
PROFESSOR (a): Robson Alves de Oliveira
COORDENADOR (a): Prof. Dr. Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 1º
SEMESTRE: 1º
ANO: 2020
TURMA: 2020
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Ciência e conhecimento científico. Métodos das ciências. Planejamento da pesquisa científica. Instrumentos de
coleta de informações. Técnicas para redação e apresentação da pesquisa.

 

OBJETIVO

Pretende-se com esta disciplina levar o aluno a compreender os conceitos básicos sobre a ciência, o método
científico para a elaboração de textos e pesquisa

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Introdução a pesquisa na Engenharia.
2. Como encaminhar uma pesquisa?
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3. Como formular um problema de pesquisa?
4. Como construir hipóteses?
5. Como classificar as pesquisas?
6. Como delinear uma pesquisa bibliográfica?
7. Como delinar uma pesquisa experimental?
8. Como calcular o tempo e o custo de projeto?
9. Como redigir o projeto de pesquisa?

10. Atividades práticas: Elaboração e execução de projeto de pesquisa, apresentação de seminários,
elaboração de currículo Lattes, realização de levantamento bibliográfico em periódicos nacionais e
internacionais

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Aulas Síncronas – aulas com a interação entre o professor e os alunos em tempo real. Todos precisam estar ao
mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. Total de 60% das horas-aula.

Aulas Assíncronas – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os alunos não precisam interagir ao
mesmo tempo para realizar as atividades. Total de 40% das horas-aula.
Horário de atendimento ao discente:
Todas as segundas-feiras das 14:00 às 18:00 o professor estará a disposição para atendimento. Atendimento
extra: se for uma dúvida rápida, basta enviar via uma mensagem de texto no grupo de whatsapp da componente
curricular que será solucionada o mais brevemente possível; não sendo possível solucionar dessa maneira será
marcado um horário extra para atendimento

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet. Será utilizada o Google
Sala de Aula para organização e disponibilização das tarefas assíncronas. Além disso serão utilizados: o OBS
Studio para gravação das videoaulas; o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagem instantânea
Whatsapp e computador pessoal.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
Atividades Complementares, Trabalho Escrito e Seminário e Prova
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
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Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:

N1 (Atividades Complementares-AC=3,0 + Prova-PR=7,0)

N2 (Trabalho Escrito-TE=5,0 + Seminário-SE=5,0)

Composição da média final = (N1+N2)/2

O acadêmico que obtiver média final inferior a 6,0, terá direito a uma prova repositiva contendo todo conteúdo
da disciplina

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
Complementar:

FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e formatação. 14. ed. Porto
Alegre: s. n., 2007.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 10/02/2021, às
20:39, 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 0598703 e o código CRC EA7212B0.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0598703

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Final de Curso
CÓDIGO: DAE01427
PROFESSOR (a): Ana Lúcia Denardin da Rosa
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: -
SEMESTRE: 2020/1 - Continuação
ANO: 2021
TURMA:  
CRÉDITOS: 2
CARGA HORÁRIA: 40

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Durante o semestre, cada aluno deverá definir um professor orientador e, com ele, o tema no qual será
desenvolvido o Trabalho de Conclusão de Curso. Paralelamente, todo o grupo de alunos será acompanhado
pelo professor da disciplina que orientará a organização do projeto. Não haverá uma programação semanal de
atividades em sala de aula. A organização do trabalho será elaborada em quatro encontros, nas datas
apresentadas abaixo. Durante os interstícios, os alunos deverão desenvolver a programação proposta e
apresentar resultados e trabalho escrito ao coordenador da disciplina. A presença nos encontros programados é
obrigatória, da mesma forma que será obrigatória a apresentação e entrega do trabalho programado para estas
datas. Para que o aluno possa dar continuidade ao Trabalho de Conclusão de Curso no semestre subsequente, o
cumprimento dos requisitos acima é fundamental. Ao final do semestre, cada aluno deverá fazer a apresentação
pública do projeto elaborado, com a presença de seu orientador. Uma banca de professores fará a apreciação do
trabalho, oferecendo sugestões e críticas para o desenvolvimento do projeto.

 

OBJETIVO

A disciplina de Projeto Final de Curso tem por objetivo contribuir na formação de um profissional de acordo
com o perfil acadêmico esperado pelos graduandos de Engenharia Ambiental pela UNIR, pois desperta no
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discente o olhar para pesquisa e escrita científica.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Encontros Data Conteúdo Programático
1 15/02/2021Aula inicial - Apresentação da disciplina e das normas
2 22/02/2021Envio de informações
3 08/03/2020Preparação por parte dos discentes do material a ser entregue no dia 22/03/2021
4 15/03/2020Preparação por parte dos discentes do material a ser entregue no dia 22/03/2021
5 22/03/2021Entrega do projeto em andamento
6 29/03/2021Preparação por parte dos discentes do material a ser entregue no dia 12/04/2021
7 05/04/2021Preparação por parte dos discentes do material a ser entregue no dia 12/04/2021
8 12/04/2021Entrega de projeto completo
9 03/05/2021Correção do projeto por parte dos discentes em função das considerações da banca

10 10/05/2021Preparação da apresentação do projeto
11 17/05/2021Apresentação dos projetos

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet e o sistema SIGAA para
desenvolvimento de atividades.

Os encontros serão síncronos (50%) e assíncronos (50%) com encontros marcados via Google Meet nas
segundas, em que teremos encontros síncronos de 2h em cada dia.

Horário de atendimento ao discente:
Quarta feira das 14h às 16h

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas serão síncronas e assíncronas. As aulas síncronas serão ministradas via Google Meet. Os materiais
para as aulas assíncronas serão disponibilizadas no SIGAA.

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 
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No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

O processo avaliativo será composto conforme Art. 18° da Normatização 001/2012 DEA a partir da equação a
seguir:

NF= n1+n2+n3

 

Sendo que:

n1: Nota da primeira atividade avaliativa (Peso 0,05);

n2: Nota da segunda atividade avaliativa atribuída pela banca avaliadora (Peso 0,75) e;

n3: Nota da terceira atividade avaliativa (Peso 0,20).

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Será seguida a Lei 13.146 e também as definições já aprovadas no departamento quanto as condições especiais
para avaliação.
Descrever a forma de composição da média:

As notas a serem lançada no SIGAA (N1 e N2) será a própria NF em que NF= n1+n2+n3

Em relação a reprovação do material escrito pelo discente por parte da banca, o professor da disciplina seguirá
o descrito no Art 19 da  da Normatização 001/2012 DEA

"Art. 19 - O Projeto de Pesquisa do TCC reprovado deve ser devolvido ao aluno para que no prazo de
até 15 (quinze) dias reformule-o e refaça os procedimentos descritos no § 1° do Art. 18 para ser
reavaliado.

Parágrafo Único - Sendo o Projeto de Pesquisa do TCC novamente reprovado, o aluno deverá
matricular-se outra vez na disciplina de Projeto Final de Curso, reiniciando todo o processo de
elaboração de um novo Projeto, optando ou não por mudança de tema e/ou orientador."

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Complementar:

É
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FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e formatação. 14. ed. Porto Alegre: s.
n., 2007.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0600642
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               Campus de Ji-Paraná 
             Departamento Engenharia Ambiental 

 
 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO  

CURSO: Bacharelado em Engenharia Ambiental CÓDIGO:  

DAE01383 
 
ANO: 2020/1 
 
Retomada em 2021/1 

DISCIPLINA: Química Ambiental I      TURMA: 1 Período (2020) – Retomada em 
2021.1 

PROFESSOR: Beatriz Machado Gomes 

CARGA HORÁRIA: 80h     Horário: 3T1234 

Modalidade Síncrona: 40h       Modalidade Assíncrona: 40h 
CRÉDITOS: 04 

Ementa 

 
I) Átomos: Introdução a química. Modelos atômicos. Elementos químicos, número atômico, número de 
massa, átomos isótopos, isóbaros, isótonos e isoelétricos; 

II) Periodicidade Química: Tabela periódica. Periodicidade nas propriedades dos elementos. 

III) Misturas e Substâncias Puras: Classificação e características de uma mistura e de substâncias puras, 
suas transformações químicas e físicas. Sistemas homogêneos e heterogêneos 

IV) Ligações químicas: iônica, covalente, metálica, forças intermoleculares, Íons e moléculas: estrutura 

eletrônica e nomenclatura. 

V) Cálculo Estequiométrico: Definição. Lei das proporções definidas. Massa atômica, massa molecular, 

quantidade de matéria, constante de Avogadro, volume molar. 

VI) Funções inorgânicas: Ácidos, Bases e Sais: conceito de Arrhenius, Bronsted e Lowry e Lewis. Forca 
relativa de ácido e bases 

VII) Dissociação da água. Conceito de pH. Sais. Solubilidade dos sais em água 

VIII) Reações químicas: tipos. 

IX) Oxidação e Redução: Definição; Balanceamento de reações químicas e identificação de agentes 
oxidantes e redutores. Exemplos de células eletrolíticas 

X) Soluções: Classificação das soluções. Unidades de concentração.  

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Aprofundar conhecimentos fundamentais de química, de modo que os alunos do curso de Engenharia 

Ambiental sejam capazes de compreender a estrutura atômica, as configurações eletrônicas dos átomos e 
a tabela periódica; conhecer a estrutura molecular através da formação de ligações químicas e das 
interações intermoleculares; reconhecer os estados da matéria e suas propriedades; diferenciar as soluções 
e expressar a sua concentração em diferentes unidades; conhecer as leis que regem o estudo das 
transformações da energia; 
 
Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas e as relações proporcionais nas reações; 

Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das transformações químicas. 
Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

O curso consiste em aulas teóricas e práticas sobre os assuntos da ementa, utilizando os diversos recursos 
didáticos do quadro branco, data-show, indicação de leitura de artigos científicos, desenvolvimento de 
atividades práticas, e demais atividades que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.  

 



Esta disciplina será ofertada de forma remota e faz parte do elenco de disciplinas previstas para o primeiro 

semestre de 2020/1. Considerando a Resolução 187 de 20 de março de 2020, que suspendeu o calendário 
academico 2020 e Resolução 287, de 28 de dezembro de 2020/CONSEA/UNIR, que estabelece a retomada 
do calendário academico 2020/1 em continuidade do ensino remoto, desta forma, adota-se as tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDICs) como parte integrante e essencial da metodologia de aula. 
 
As aulas serão na modalidade síncronas e assíncronas, na proporção de 50% cada. As aulas síncronas serão 

ministradas atraves do Google Meet, previamente agendadas, e as assíncronas serão desenvolvidas através 
do SIGAA/UNIR.  
 
Horário de atendimento ao discente: Quarta-feira, das 14.30h as 16.00 h.  
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICS) 

 

Google Meet para aulas síncronas; 
SIGAA/UNIR para aulas assíncronas; 
Mesa digitalizadora; 
Notebook.  
 

 

Objetivos Conteúdos 

Descrever os diversos modelos atômicos estabelecidos ao longo 

do tempo; 

UNIDADE I - Estrutura atômica 

Realizar a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Pauli; 
Relacionar a distribuição com a localização na Tabela Periódica; 
Descrever a variação das propriedades periódicas. 

UNIDADE II – periodicidade química 

Ser capaz de definir e diferenciar a representação de mistura, 
substância puras, simples e compostas.  

UNIDADE III – mistura e substâncias 
puras. 

Descrever os principais tipos de ligações químicas; 

Representar a estrutura de Lewis para moléculas e a estrutura 
iônica para compostos iônicos. 
Relacionar os tipos de ligações com a distribuição de Pauli e 
Tabela Periódica. 

UNIDADE IV - Ligações químicas 

Reconhecer a unidade Mol como unidade de quantidade de 
matéria.  Relacionar quantitativamente os compostos 

participantes de uma reação química.  Efetuar cálculos 
estequiométricos. 

UNIDADE V – Cálculo estequiométrico 

Identificar a representação simbólica das Funções inorgânicas; 
nomear os compostos inorgânicos. 
 

UNIDADE VI - Funções inorgânicas 

Compreender os modelos para os processos de equilíbrio 

químico aquoso.   

UNIDADE VII - Dissociação da água 

 

Classificar os diversos tipos de reações químicas.  UNIDADE VIII – reações químicas 
 

Identificar e balancear reações de oxiredução.  UNIDADE IX – reações oxi-redução 
 

Efetuar cálculos de determinação da concentração de solutos.  
 

UNIDADE X – soluções 
 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que regulamenta Sistema de Avaliação Discente da 

UNIR. 

 

Na sequência das aulas, as atividades empregadas serão nas formas de: diagnóstica, formativa e quantitativa, 

sendo que para esta última, a soma total de pontos será de 100 (cem). O aluno aprovado deverá totalizar no 

mínimo 60 (sessenta) pontos.  

 

As avaliações serão realizadas via SIGAA, e a nota final será a média das avaliações quantitativas realizadas.  
 

Para os alunos portadores de alguma deficiência, será seguida a Lei 13.146.  

 



BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

Brady, J. E. & Humiston, G. E. Química Geral. Ed. LTC. Rio de Janeiro, 2006. 

 

Atkins, P. & Jones, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. 

Bookman. Porto Alegre, 2003. 

Mahan, B. M. & Myers, R. J. Química, um Curso Universitário. Ed. Edgard Blucher. Sao Paulo, 

2005. 

Russel, J. B. Química Geral. McGraw-Hill. São Paulo, 1994. 
 

 

 

Ji-Paraná, fevereiro de 2021. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Resíduos Industriais
CÓDIGO: DAE01428
PROFESSOR (a): Alberto Dresch Webler
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 2020/1
SEMESTRE: -
ANO: 2021
TURMA: 2016
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Principais tipos de efluentes industriais. 

Tratamento físico, químico e biológico. 

Seleção do sistema de tratamento adequado. 

Elementos para análise de sistemas de tratamento.

Resíduos sólidos industriais. 

Técnicas de execução de aterro industrial.

 

OBJETIVO

Desenvolver nos acadêmicos o entendimento de como elaborar sistemas de tratamento a partir de parâmetros
físico-químicos e características produzidos por atividades industriais. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

 

Conceitos Gerais

Técnicas e metodologias de amostragem

Ensaios de tratabilidade

Avaliação qualitativa e quantitativa de despejos industriais;

Tratamento convencional por meios Físicos (Separação de sólidos grosseiros;  Equalização; Separação de óleo
livre por gravidade; Sedimentação; Filtração; Flotação a ar dissolvidos)

Técnicas de ajustes de pH

Tratamento biológicos (Lagoa anaeróbia, facultativa, aeróbia, maturação, UASB, lodos ativados, MBBR,
Discos biológicos Rotativos, Sistemas de Aeração, Mecanismo de degradação de alguns contaminantes
perigosos; Nitrificação/desnitrificação, Mecanismo de Degradação biológica do fósforo; Remoção de Poluentes
prioritários)

Tratamento por Adsorção

Tratamento por membranas

Troca Iônica

Tratamento por processos químicos oxidativos

Resíduos sólidos industriais.

Técnicas de execução de aterro industrial

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As primeiras 16h as aulas teóricas serão dialogadas usando quadro, pincel e resolução de situações problemas
(Realizadas em 2020.1).

As demais aulas serão feitas de forma remota, com o percentual de 40% síncrona e 60% assíncrona.

Horário de atendimento ao discente:
Quarta feira das 17h às 19horas
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta RNP e o sistema SIGAA para
desenvolvimento de atividades.

Software de criação de aulas em forma de slide;

Vídeos para subsidiar conhecimentos práticos, os vídeos serão acessados em plataformas de vídeo.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

Duas provas (peso 0,25 cada) e um trabalho (0,5). A repositiva será feita para substituir uma das notas.

Avaliação dos acadêmicos com deficiência: aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior
para realização de todas as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um previamente informados pelo aluno ou SSAE (Serviço de Atendimento Educacional
Especializado)

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Será seguida a Legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:

NOTA FINAL

Nota 1 = (Prova 1+ Prova 2)/2

Nota 2  = (Trabalho))

Nota Final Média = (Nota 1+ Nota 2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

BATEMAN, T.S.; SNELL, S.A. Administração: construindo a vantagem competitiva. São Paulo: Atlas,
1998.

KOTLER, P. Administração de marketing. São Paulo: Prentice-Hall, 2000.
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MINTZBERG, H. et al. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto
Alegre: Bookman, 1997.

Complementar:

COLLINS, J.C.; PORRAS, J.I. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de empresas visionárias. São Paulo:
Rocco, 1995.

CZINKOTA, M.R. et al. Marketing: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2001.

GUEMAWAT, P. A estratégia e o cenário dos negócios: texto e casos. Porto Alegre: Bookman, 1997.

 

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Docente, em 16/03/2021, às
12:32, 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 0626589 e o código CRC DF0C2EC2.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0626589

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Resistencia dos Materiais
CÓDIGO: DAE01409
PROFESSOR (a): Alberto Dresch Webler
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 2020/1
SEMESTRE: -
ANO: 2021
TURMA: 2018
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

UNIDADE I – Grandezas escalares, vetoriais 
tensoriais. 
UNIDADE II – Revisão de Mecânica. 
UNIDADE III – Carregamento axial. 
UNIDADE IV – Tensões e deformações. 
UNIDADE V – Flexão/carregamento transversal

 

OBJETIVO

Adquirir os conhecimentos básicos de resistência dos materiais, com objetivo de complementar 
conhecimentos multidisciplinares necessários à formação de um engenheiro.

 

https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf#
https://sigaa.unir.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf#
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

 

Grandezas escalares, vetoriais e tensoriais.

• Definições

• Conceitos fundamentais

Revisão de mecânica

• Conceitos fundamentais

• Vetores força

• Princípios de Estática

Carregamento axial

• Introdução à Resistências dos Materiais

• Propriedades Mecânicas dos materiais

• Elasticidade, Plasticidade e Fluência

• Lei de Hooke e Coeficiente de Poisson

Tensões e deformações 
• Tensão e Deformações Normais 
• Tensão e deformação de cisalhamento 
• Tensões e cargas Admissíveis 
Flexão/carregamento transversal 
• Tipos de vigas, cargas e reações 
• Forças cortantes e momentos fletores 
• Diagramas de Força Contante e Momento 
fletor

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

As primeiras 16h as aulas teóricas serão dialogadas usando quadro, pincel e resolução de situações problemas
(Realizadas em 2020.1).

As demais aulas serão feitas de forma remota, com o percentual de 50% síncrona e 50% assíncrona.

Horário de atendimento ao discente:
Quarta feira das 17h às 19horas

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
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As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta RNP e o sistema SIGAA para
desenvolvimento de atividades.

Software de criação de aulas em forma de slide;

Vídeos para subsidiar conhecimentos práticos, os vídeos serão acessados em plataformas de vídeo.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).

Duas provas (peso 0,4 cada) e dois trabalhos (0,1 cada). A repositiva será feita para substituir uma das notas.

Avaliação dos acadêmicos com deficiência: aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior
para realização de todas as atividades, bem como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade
específica de cada um previamente informados pelo aluno ou SSAE (Serviço de Atendimento Educacional
Especializado)

Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Será seguida a Legislação vigente.
Descrever a forma de composição da média:

NOTA FINAL

Nota 1 = (Prova 1+ Trabalho 1)/2

Nota 2  = (Prova 2 + Trabalho2)/2

Nota Final Média = (Nota 1+ Nota 2)/2

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:
BEER,F. P.; JOHNSTON, E. R. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. São Paulo: Ed. Makron
Books, 1994. 
BEER, F. P.; RUSSELJOHNSTON JR, E. Resistência dos Materiais. São Paulo: Makron Books, 1995.
Complementar:
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GERE, M. J.; GOODNO, B. J. Mecânica dos Materiais. 7. ed. São Paulo: Cengage Learnig, 2013. 
CRAIGJR.,R.R. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC,2003. 
GERE,J.M. Mecânica dos Materiais. São Paulo: Thomson, 2003. 
HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO DRESCH WEBLER, Docente, em 16/03/2021, às
12:32, 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 0626621 e o código CRC 7AB18F21.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0626621

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Sistema de Água I
CÓDIGO: DAE01408
PROFESSOR (a): Robson Alves de Oliveira
COORDENADOR (a): Prof. Dr. Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 5º
SEMESTRE: 1º
ANO: 2020
TURMA: 2018
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Sistemas de abastecimento de água. A importância dos sistemas de abastecimento. Qualidade da água e padrões
de potabilidade. Concepção e projeto dos sistemas de água. Partes constitutivas. Captações de água superficial
e subterrânea. Reservatórios de distribuição. Redes de distribuição. Construção e operação dos sistemas de
água. Gerenciamento de sistemas de abastecimento de água. Tecnologias de tratamento de água. Tecnologia de
tratamento de água em ciclo completo. Tecnologia de tratamento de água por filtração direta. Desinfecção.
Gerenciamento dos resíduos gerados nas estações de tratamento de água.

 

OBJETIVO

Apresentar os conceitos e metodologias que possibilitem o conhecimento de aspectos fundamentais para o
entendimento de projeto, operação e monitoramento de sistemas de abastecimento de água, abordando as
principais alternativas para o dimensionamento de sistemas de abastecimento público e urbano.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Apresentação da disciplina SA I: Histórico do saneamento básico no brasil; oferta e demanda de recursos
hídricos; abastecimento de água e saúde; abastecimento de água e meio ambiente; a situação atual do
abastecimento de água.

2. Concepção de Instalações para o Abastecimento de Água: Modalidades e abrangência do abastecimento;
unidades componentes de sistema de abastecimento de água; elementos condicionantes na concepção de
instalações para o abastecimento de água; normas técnicas para projetos de sistemas de abastecimento de água;
a sequência do processo de concepção; arranjos de instalações para abastecimento de água; planejamento e
projetos.

3. Consumo de Água: Demandas em uma instalação para abastecimento de água; capacidade das unidades;
estimativas de população; consumo per capita; coeficientes e fatores de correção de vazão; exemplo de
aplicação.

4. Captação de Água de Superfície: Definição e importância; escolha do manancial e do local para
implantação de sua captação; tipos de captação de água de superfície; dispositivos constituintes das captações
de água de superfície; tomada de água; barragem de nível; grades e telas; captações não convencionais;
importância da escolha correta e da proteção dos mananciais.

5. Captação de água de subterrânea: Seleção de manancial para abastecimento público; seleção de manancial
subterrâneo; fontes de meia encosta; poço manual simples; poço tubular raso; poço amazonas; drenos
horizontais; barragem subterrânea; barragem de areia; poços tubulares profundos; proteção das captações.

6. Adução: Traçado da adutora; dimensionamento hidráulico; transientes hidráulicos em condutos forçados.

Prova I – Conteúdo: 1. Apresentação da disciplina SA I; 2. Concepção de Instalações para o Abastecimento
de Água. 3. Consumo de Água; 4. Captação de Água de Superfície; 5. Captação de água de subterrânea. 6.
Adução

7. Estações elevatórias: parâmetros hidráulicos; bombas utilizadas em sistemas de abastecimento de água;
turbobombas; curvas características do sistema; associação de bombas; cavitação e altura de aspiração das
bombas; golpe de aríete em linhas de recalque; projeto de estações elevatórias; bombas utilizadas em situações
especiais; escolha do tipo de bomba.

8. Reservação: Tipos de reservatórios; volumes de reservação; tubulações e órgãos acessórios; qualidade de
água nos reservatórios.

9. Rede de distribuição: definição e importância; elementos necessários para a elaboração do projeto; vazão
de distribuição; delimitação das áreas por densidade populacional ou vazão específica; estabelecimento das
zonas de pressão; volume e níveis de água nos reservatórios de distribuição, diâmetro das tubulações; traçado
dos condutos; estabelecimento dos setores de manobra e dos setores de medição; localização e
dimensionamento dos órgão acessórios da rede de distribuição; dimensionamento dos condutos.

10. Rede de distribuição: critérios para escolha das tubulações; acessórios; instalação e assentamento dos
tubos; obras complementares; limpeza e reabilitação de tubulações.

11. gerenciamento de perdas de água: componentes das perdas de água; avaliação e controle das perdas de
água; indicadores de perdas; análise de credibilidade; ações de combate às perdas de água.

12. Soluções alternativas desprovidas de rede: emprego de soluções alternativas e individuais; tipos de
soluções alternativas e individuais; cadastro e controle da qualidade da água
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Prova II – Conteúdo: 7. Estações elevatórias; 8. Reservação; 9. Rede de distribuição; 10. Rede de
distribuição; 11. gerenciamento de perdas de água; 12. Soluções alternativas desprovidas de rede

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Aulas Síncronas – aulas com a interação entre o professor e os alunos em tempo real. Todos precisam estar ao
mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. Total de 60% das horas-aula.

Aulas Assíncronas – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os alunos não precisam interagir ao
mesmo tempo para realizar as atividades. Total de 40% das horas-aula.
Horário de atendimento ao discente:
Todas as segundas-feiras das 14:00 às 18:00 o professor estará a disposição para atendimento. Atendimento
extra: se for uma dúvida rápida, basta enviar via uma mensagem de texto no grupo de whatsapp da componente
curricular que será solucionada o mais brevemente possível; não sendo possível solucionar dessa maneira será
marcado um horário extra para atendimento.

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet. Será utilizada o Google
Sala de Aula para organização e disponibilização das tarefas assíncronas. Além disso serão utilizados: o OBS
Studio para gravação das videoaulas; o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagem instantânea
Whatsapp e computador pessoal.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
Provas e Projeto de Sistema de Sistema de Abastecimento de Água
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:
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N1 – Duas (2) provas individuais e sem consulta de material no valor total de 5 pontos cada uma (Prova 1 e
Prova 2), totalizando 10 pontos.

N2 – Um (1) Projeto de Sistema de Abastecimento de Água no valor de 10 pontos. Tarefas a serem
desenvolvidas: definir área de estudo; levantamento planialtimétrico; condições hidráulicas para o projeto etc.
Componentes que serão avaliados no projeto: memorial descritivo; memorial de cálculo; plantas; planilha
orçamentária; normas técnicas; Apresentação do projeto.

Composição da média final = (N1+N2) / 2.

O acadêmico que obtiver média final inferior a 6,0, terá direito a uma prova repositiva contendo todo conteúdo
da disciplina.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. São Paulo: PHD/EPUSP, 2004.

Heller, L; Pádua, V.L., organizadores. Abastecimento de Água Para Consumo Humano. 3. ed.  Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2016. 2 v. 
Complementar:

DENÍCULI, W. Bombas hidráulicas. 3. ed. – Viçosa: Ed. UFV, 2005.

AZEVEDO NETTO, J.M. Manual de hidráulica. 8ª edição – São Paulo:Blucher, 1998

PORTO, R.M. Hidráulica básica. 4. ed. – São Carlos:EESc-USP, 2006

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 10/02/2021, às
20:45, 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 0598708 e o código CRC BD793C82.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0598708

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Sistema de Esgoto
CÓDIGO: DAE01415
PROFESSOR (a): Robson Alves de Oliveira
COORDENADOR (a): Prof. Dr. Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 7º
SEMESTRE: 1º
ANO: 2020
TURMA: 2017
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: Teórica: 60h Prática: 20h Total: 80h

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Elementos do sistema de esgoto. Sistemas de esgotamento. Caracterização quantitativa e qualitativa dos
líquidos a serem esgotados. Diretrizes de planejamento e de projeto. Projeto dos elementos constituintes do
sistema de esgotamento sanitário. Processos convencionais de tratamento físico, químico e biológico.
Princípios para seleção do tratamento adequado.

 

OBJETIVO

Apresentar os conceitos e metodologias que possibilitem o conhecimento de aspectos fundamentais para que o
aluno consolide os conhecimentos hidráulicos aplicados ao projeto e dimensionamento de redes de coleta de
Esgoto Sanitário

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Á
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1. O Esgoto Sanitário: O que é o esgoto sanitário? Esgoto doméstico. Esgoto industrial. Água de infiltração.
Contribuição pluvial parasitária.

2. O Sistema de Esgoto Sanitário: Objetivos. Poluição das águas. Sistema individual ou sistema estático.
Sistema unitário ou combinado. Sistema separador absoluto.

Sistema unitário.

3. Sistemas Individuais para Esgotamento Sanitário: Quando adotar. Soluções por via seca. Soluções por
via hídrica. Decanto digestor (Tanque séptico ou Fossa séptica). Filtros anaeróbios. Sumidouro.

4 – Sistemas coletivos de Esgoto sanitário: Sistema Condominial de Esgoto Sanitário (SCE). Estudo de
concepção do sistema de esgotamento sanitário - Sistema coletivo convencional. Elaboração do Projeto de
Engenharia. As unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário. Redes coletoras – órgãos acessórios. Redes
coletoras – Materiais das tubulações. Redes coletoras –

Traçado. Redes coletoras – posição da rede.

5. Vazões de esgotos: Esgoto doméstico. Infiltrações. Despejos industriais. Vazão de esgoto sanitário

6. Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário: Cálculo das vazões de dimensionamento. Hidráulica dos
coletores de esgoto. Tensão trativa e autolimpeza dos coletores. Velocidade crítica e o arraste de ar para o
líquido. Critérios de dimensionamento. Órgãos acessórios das redes coletoras. Materiais das tubulações de
esgoto. Ligações prediais. Projeto executivo de redes de esgoto.

7. Interceptores de esgoto: Determinação de vazões. Dimensionamento hidráulico. Traçado do interceptor.
Dimensionamento de um interceptor de esgotos. Remanso em interceptores. Materiais utilizados em
interceptores. Poços de visita. Dissipadores de energia. Interligação de coletores situados em cotas distintas.

Prova I – Conteúdo: 1. O Esgoto Sanitário. 2. O Sistema de Esgoto Sanitário. 3. Sistemas Individuais
para Esgotamento Sanitário. 4 – Sistemas coletivos de Esgoto sanitário. 5. Vazões de esgotos. 6. Projeto
de redes coletoras de esgoto sanitário. 7. Interceptores e esgoto.

8. Sifões invertidos: Hidráulica do sifão invertido. Velocidades. Diâmetro mínimo. Número de tubulações.
Perfil do sifão. Câmaras visitáveis. Ventilação. Extravasor. Matérias. Projeto de um sifão invertido.

9. Corrosão e odor em sistemas de coleta e transporte de esgoto sanitário: Sulfetos em esgoto sanitário.
corrosão causada por sulfeto de hidrogênio. Odor e outros efeito devidos aos gases em esgoto sanitário.

10. Medição de vazão de esgoto: Vertedores. Calhas. Medidores de área x velocidade. Medição de vazão em
condutos forçados.

11. Elevatórias de esgoto sanitário – Sistema de bombeamento: Período de projeto. Vazões de projeto.
Bombas utilizadas em elevatórias de esgoto. Motores para o acionamento das bombas. Seleção de conjuntos
elevatórios. Número de conjuntos elevatórios.

12. Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário: Classificação das elevatórias. Tipos de elevatórias.
Elevatórias convencionais. Poço de sucção. Tubulações. Válvulas. Remoção de sólidos grosseiros.

13. Transitórios hidráulicos em estações elevatórias: Descrição do fenômeno. Equações básicas. Métodos de
controle e transitórios hidráulicos.

Prova II – Conteúdo: 8. Sifões invertidos. 9. Corrosão e odor em sistemas de coleta e transporte de esgoto
sanitário. 10. Medição de vazão de esgoto. 11. Elevatórias de esgoto sanitário – Sistema de bombeamento.
12. Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 13. Transitórios hidráulicos em estações
elevatórias
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METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

Aulas Síncronas – aulas com a interação entre o professor e os alunos em tempo real. Todos precisam estar ao
mesmo tempo e no mesmo ambiente virtual. Total de 60% das horas-aula.

Aulas Assíncronas – acontecem no tempo dos estudantes. O professor e os alunos não precisam interagir ao
mesmo tempo para realizar as atividades. Total de 40% das horas-aula.
Horário de atendimento ao discente:
Todas as segundas-feiras das 14:00 às 18:00 o professor estará a disposição para atendimento. Atendimento
extra: se for uma dúvida rápida, basta enviar via uma mensagem de texto no grupo de whatsapp da componente
curricular que será solucionada o mais brevemente possível; não sendo possível solucionar dessa maneira será
marcado um horário extra para atendimento.

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas síncronas serão expositivas e dialogadas usando a ferramenta Google Meet. Será utilizada o Google
Sala de Aula para organização e disponibilização das tarefas assíncronas. Além disso serão utilizados: o OBS
Studio para gravação das videoaulas; o e-mail oficial da UNIR; o aplicativo de mensagem instantânea
Whatsapp e computador pessoal.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
Provas e Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem
como a realização de adaptações destas, conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:

N1 – Duas (2) provas individuais e sem consulta de material no valor total de 5 pontos cada uma (Prova 1 e
Prova 2), totalizando 10 pontos.
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N2 – Um (1) Projeto de Sistema de Esgoto Sanitário no valor de 10 pontos. Tarefas a serem desenvolvidas:
definir área de estudo; levantamento planialtimétrico; condições hidráulicas para o projeto etc. Componentes
que serão avaliados no projeto: memorial descritivo; memorial de cálculo; plantas; planilha orçamentária;
normas técnicas; Apresentação do projeto.

Composição da média final = (N1+N2) / 2.

O acadêmico que obtiver média final inferior a 6,0, terá direito a uma prova repositiva contendo todo conteúdo
da disciplina.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

SOBRINHO, P.A.; TSUTIYA, M.T. Coleta e transporte de esgoto sanitário. São Paulo: PHD/EPUSP, 1999.

CRESPO, P.G. Sistema de Esgotos. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, 1997.
Complementar:

NUVOLARI, A. Esgoto Sanitário - Coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 2ª ed. rev. atualizada e
ampl. – São Paulo: Blucher, 2011.

Programa de Pesquisas em Saneamento Básico - PROSAB. Disponível em http://www.finep.gov.br/apoio-e-
financiamento-externa/historico-de-programa/prosab/produtos

DENÍCULI, W. Bombas hidráulicas. 3. ed. – Viçosa: Ed. UFV, 2005.

AZEVEDO NETTO, J.M. Manual de hidráulica. 8ª edição – São Paulo:Blucher, 1998

PORTO, R.M. Hidráulica básica. 4. ed. – São Carlos:EESc-USP, 2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, Docente, em 10/02/2021, às
20:51, 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 0598709 e o código CRC F07A334A.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0598709

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/prosab/produtos
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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Toxicologia Ambiental
CÓDIGO: AMB52
PROFESSOR (a): Elisabete Lourdes do Nascimento
COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 7° e 9°
SEMESTRE: 1
ANO: 2020
TURMA: 2017 e 2018
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 80

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Generalidades sobre toxicologia. Mecanismos das intoxicações. Metabolismo e biotransformação. Princípios de ensaios utilizados em toxicologia ambiental.
Toxicologia global. Toxicologia especifica. Ecotoxicologia. Biodegradação, Marcadores biológicos. Análise de risco toxicológica. Sistemas redutores de
toxicidade.

 

Promover o conhecimento sobre os aspectos toxicológicos e ecotoxicológicos das substâncias orgânicas e inorgânicas, com destaque para os três grandes grupos
de contaminantes, metais, agrotóxicos e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

 

1. Generalidades sobre toxicologia. Fundamentos da Toxicologia Ambiental. Contaminação biológica, física e química.
2. Dinâmica, transformação e destino dos contaminantes no ambiente.
3. Metais pesados. Características gerais, fontes de emissão, efeitos tóxicos no homem e na biota. Limites de exposição.
4. Agrotóxicos. Inseticidas químicos. Inseticidas Biológicos.
5. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Características. Cinética e Dinâmica.
6. Ensaios toxicológicos e ecotoxicologicos. Marcadores ambientais.
7. Bioacumulação e Biodegradação.
8. Avaliação de Risco em Toxicologia Ambiental. Redução de toxicidade.

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:
Em se tratando de semestre que ocorre no âmbito do ensino remoto emergencial, 45% das aulas serão assíncronas (atividades complementares) e 55%
síncronas (utilizando o Google Meet). As aulas serão expositivas estimulando a troca de saberes entre professor e alunos. Também haverá exposição de aula
prática no intuito que os alunos se familiarizem com as técnicas dos ensaios ecotoxicológicos.
Horário de atendimento ao discente:
Segunda-feira (16-18hs)
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Google Meet, Google Sala de Aula, SIGAA e software Paint. Aulas práticas ministradas remotamente desenvolvidas no Laboratório de Microbiologia e
Limnologia-LABLIM.

 

AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas dissertativas, apresentação de seminários e
trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas, produção de artigos científicos, entre outros).
Atividades Complementares, Seminário e Prova
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Aos acadêmicos com deficiência será oportunizado um prazo maior para realização de todas as atividades, bem como a realização de adaptações destas,
conforme à necessidade específica de cada um.
Descrever a forma de composição da média:

As atividades avaliativas e suas respectivas pontuações estão descritas a seguir:

N1 (Atividades Complementares-AC=2,0 + Seminário-SE=8,0) e N2 (Prova-PR=10)

Composição da média final = N1+N2/2.

O acadêmico que obtiver média final inferior a 6,0, terá direito a uma prova repositiva contendo todo conteúdo da disciplina.

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

Sisino, C. L., Oliveira-Filho, E. C. Princípios de Toxicologia Ambiental. Interciência. Rio de Janeiro. 2013. 216p.

Zagatto, P. A., Bertoletti, E. Ecotoxicologia Aquática: princípios e aplicações. Rima. São Carlos. 2006. 478p.

Azevedo, F. A., Chasin, A. M. As bases toxicológicas da ecotoxicologia. Rima. São Carlos. 2003. 340p.

Complementar:

Azevedo, F. A. Toxicologia do Mercúrio. Rima. São Carlos. 2003. 292p.

Oliveira, T. M. O., Kleine, T., Vaz, C. Toxicologia Aquática com Microcrustáces. Appris. 2019. 89p.

Baird. C., Cann, M. Química Ambiental. Bookman 2011. 844p.

Espíndola, E. L. G., Paschoal, C. M. R. B., Rocha, O., Bohrer, M. B. C., Neto, A. L. O. Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI. Rima. 2000. 575p.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETE LOURDES DO NASCIMENTO, Docente, em 08/02/2021, às 14:49, 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 0594282 e o código CRC 32F623C9.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0594282

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
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL - JI-PARANÁ
  

PLANO DE ENSINO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso
CÓDIGO: AMB 01433

PROFESSOR (a): Nara Luisa Reis de Andrade, Beatriz Machado Gomes e Ana
Lúcia Denardin da Rosa

COORDENADOR (a): Alberto Dresch Webler
PERÍODO: 10
SEMESTRE: 1
ANO: 2020
TURMA: Especial
CRÉDITOS: 16
CARGA HORÁRIA: 320

 

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO CONFORME PPC VIGENTE 

Elaboração de um trabalho consistindo na apresentação de uma solução a um problema de engenharia
ambiental e sanitária, desenvolvido pelo aluno em conjunto com seu orientador. Após a finalização do
documento o TCC é apresentado oralmente e avaliado por uma banca de professores para obtenção da nota
final.

 

OBJETIVO

Auxiliar o aluno e orientadores com relação às instruções normativas e estabelecimento de prazos para
elaboração e conclusão do seu TCC.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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I - Apresentação do Cronograma da Disciplina.

II- Diretrizes do Departamento de Engenharia Ambiental para Elaboração do TCC.

III- Acompanhamento das etapas previstas no cronograma.

IV - Agendamento e acompanhamento das defesas de TCC.

V- RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTOS DA DOCUMENTAÇÃO FINAL da defesa.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DATAS DOS ENCONTROS – Grupo 1, profa. Nara

I – 15/02/2021
Apresentação da disciplina, dos prazos e das obrigações dos alunos. Aula
expositiva dialogada e orientação básica (metodologia científica) para elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso.

II - 19/04/2021

Monitoria e acompanhamento dos nomes de professores para compor a banca
examinadora da defesa do TCC.  Informe das exigências necessárias para o repasse
dos TCCs aos membros da banca examinadora. Entrega da Carta de Solicitação
de Defesa

 

III - 10/05/2021 a
14/05/2021 Acompanhamento da semana de defesa.

Iv - 25/05/2021
Entrega da Ata de apresentação oral do TCC e da versão final dos Trabalhos de
Conclusão Curso; tabulação das notas dos alunos e entrega digital da versão final
do TCC para a biblioteca do Campus de Ji-Paraná.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DATAS DOS ENCONTROS – Grupo 2, profa. Beatriz

I – 17/02/2021
Apresentação da disciplina, dos prazos e das obrigações dos alunos. Aula
expositiva dialogada e orientação básica (metodologia científica) para elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso.

II - 19/04/2021

Monitoria e acompanhamento dos nomes de professores para compor a banca
examinadora da defesa do TCC.  Informe das exigências necessárias para o repasse
dos TCCs aos membros da banca examinadora. Entrega da Carta de Solicitação
de Defesa.
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III - 10/05/2021 a
14/05/2021

Acompanhamento da semana de defesa.

Iv - 25/05/2021
Entrega da Ata de apresentação oral do TCC e da versão final dos Trabalhos de
Conclusão Curso; tabulação das notas dos alunos e entrega digital da versão final
do TCC para a biblioteca do Campus de Ji-Paraná.

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DATAS DOS ENCONTROS – Grupo 3, Profa. Ana

I – 15/02/2021

Às 16h

Apresentação da disciplina, dos prazos e das obrigações dos alunos. Aula
expositiva dialogada e orientação básica (metodologia científica) para elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso.

II - 19/04/2021

Monitoria e acompanhamento dos nomes de professores para compor a banca
examinadora da defesa do TCC.  Informe das exigências necessárias para o repasse
dos TCCs aos membros da banca examinadora. Entrega da Carta de Solicitação
de Defesa.

 

III - 10/05/2021 a
14/05/2021 Acompanhamento da semana de defesa.

Iv - 25/05/2021
Entrega da Ata de apresentação oral do TCC e da versão final dos Trabalhos de
Conclusão Curso; tabulação das notas dos alunos e entrega digital da versão final
do TCC para a biblioteca do Campus de Ji-Paraná.

 

Entrega da versão preliminar da monografia para o exame de qualificação: Até o dia 21/03/2021.

Devolução da monografia por parte do orientador no processo de qualificação: Até o dia 05/04/2021.

Data limite para adequação e entrega da versão final da monografia aos membros da banca examinadora: Até o
dia 21/04/2021.

Entrega da Carta de Solicitação de Defesa do TCC, contendo definição da banca, data, local e horário
pretendidos para a apresentação da monografia: Dia 19/04/2021

Período das defesas das Monografias: De 10/05/2021 a 14/05/2021 (Turnos preferencias nos horários da
disciplina).
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Data final para entrega da versão definitiva da monografia, contendo o termo de entrega do TCC corrigido e a
Ata da sessão de apresentação: Dia 25/05/20210.

 

METODOLOGIA DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO

Métodos que serão utilizados para o desenvolvimento das aulas:

A turma será dividida em 3 grupos, sendo cada grupo acompanhado por uma das professoras.

Para cada grupo, serão realizados encontros com os alunos, no intuito de orientar sobre as normativas para a
elaboração do TCC, bem como acompanhar o andamento em relação ao cronograma da disciplina e entrega de
documentação.

*Devido à pandemia, os encontros serão de forma on line (síncronos)

Cabe ao professor da disciplina:

a) Proporcionar a orientação básica e metodológica dos alunos matriculados na disciplina;

b) Convocar, sempre que necessário, reuniões com os orientadores e/ou alunos matriculados na disciplina;

c) Tomar todas as medidas necessárias para a divulgação, organização e o cumprimento das sessões de
avaliação do TCC;

d) Participar das bancas examinadoras a qual tiver afinidade com o assunto;

e) Encaminhar ao Departamento cópias das Atas das sessões de apresentação e defesa do TCC e cópia digital
(em CD no formato pdf) da versão definitiva do TCC aprovado por Banca Examinadora;

f) Tomar, no âmbito de competência, todas as medidas necessárias ao efetivo cumprimento da Normatização
Nº. 001/2010, do Departamento de Engenharia Ambiental da UNIR;
Horário de atendimento ao discente:
-O horário para atendimento discente será segunda-feira, período vespertino, com agendamento prévio.

 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Serão utilizadas ferramentas digitais, como:

- Google Meet para desenvolvimento de aulas síncronas e para realização das defesas de TCC, e o sistema
SIGAA para conteúdo, informações e atividades assíncronas;

- Sistema SEI para registro das versões finais dos TCCS e respectivas ATAS DE DEFESA.
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AVALIAÇÃO DA COMPONENTE CURRICULAR NO CURSO 

No mínimo dois instrumentos de avaliação conforme descrito no PPC vigente (exercícios, provas
dissertativas, apresentação de seminários e trabalhos orais, relatórios, projetos e atividades práticas,
produção de artigos científicos, entre outros).
A avaliação do TCC será realizada por banca composta de 3 membros, sendo um o orientador em que será
avaliado a parte escrita e apresentação, conforme norma interna para apresentação de trabalhos acadêmicos,
trabalho de conclusão de curso, graduação, pós-graduação e projeto de pesquisa do departamento de
Engenharia Ambiental de 2011.
Os alunos portadores de algum grau de deficiência terão condições especiais para avaliação conforme
direito amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Será seguida a Lei 13.146 e também as definições já aprovadas no departamento quanto as condições especiais
para avaliação.
Descrever a forma de composição da média:

As notas a serem lançada no SIGAA (N1 e N2) será a própria NF em que NF= 3.n1+3.n2+4.n3 em que 

 

n1= nota do membro da banca 1;

n2= nota do membro da banca 2;

n3= nota do membro da banca 3 (orientador);

 

BIBLIOGRAFIA DA COMPONENTE CURRICULAR 

Básica:

Diretriz DEA para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (Normatização 001/2012/DEA).

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005

Complementar:

FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e formatação. 14. ed. Porto Alegre: s.
n., 2007.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DENARDIN DA ROSA, Docente, em 12/02/2021,
às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ MACHADO GOMES, Docente, em 12/02/2021, às
15:51, 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 NARA LUISA REIS DE ANDRADE, Docente, em 22/02/2021, às
18:03, 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 0600649 e o código CRC CE2FD7E1.

Referência: Processo nº 23118.000856/2020-15 SEI nº 0600649
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