
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

  

DESPACHO

  

Processo nº 99955899a.000002/2020-62

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE  MATEMÁTICA EM 18 DE
SETEMBRO 2020

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro
de Comissão, em 01/12/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0498269 e o código CRC 09C59DBE.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0498269

Despacho NDE-DAME-JP 0498269         SEI 99955899a.000002/2020-62 / pg. 1

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


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 8h00mim, reuniram-se por meio de
vídeo conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em
Matemá ca de Ji-Paraná, estando presentes os Docentes: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Marlos
Gomes de Albuquerque, Lucia De Fa ma de Medeiros Brandao, Reginaldo Tudeia dos Santos e Nerio
Aparecido Cardoso (Chefe do DAME). A reunião contou com a seguinte pauta: 1)
Processo 23118.000716/2020-47- Residência Pedagógica; 2) Agenda de Reuniões; 3) Vice presidência
do NDE; 4) Outros. A reunião foi gravada no endereço nde.matema ca.jp@unir.br. O Presidente do
NDE desejou boas-vindas ao novo Conselheiro, Marlos Gomes de Albuquerque e ressaltou a grande
experiência e conhecimento do conselheiro sobre o Curso de Matemá ca o que será muito benéfico
para o desenvolvimento dos trabalhos do NDE do Curso. 1 ) Em seguida passou a apreciação do
Processo 23118.000716/2020-47- Programa Residência Pedagógica (PRP). Durante a apreciação deste
processo foi convidada a professora Marcia Rosa Uliana, proponente, para esclarecer eventuais
dúvidas dos conselheiros, por se tratar de algo novo que é o aproveitamento das a vidades
desenvolvidas no Programa da Residência Pedagógica proposto pela CAPES para os Estágios
Curriculares do Curso de Matemá ca. Inicialmente o Presidente fez um breve resumo do Processo e do
PRP e passou a palavra aos Conselheiros que fizeram suas considerações e raram várias dúvidas
sobre a compa bilidade de conteúdo e de carga horária entre as disciplinas de Estágio Curriculares e
as a vidades do PRP, que foram esclarecidos pela professora Marcia. Após os esclarecimentos sobre
a compa bilidade de carga horária e conteúdo do PRP com as componentes de Estágio Pedagógico do
Curso de Matemá ca, os conselheiros do NDE entenderam que é possível a realização do
aproveitamento do PRP de forma parcial e ou integral conforme demandado pelo aluno interessado.
Por fim o tema foi apreciado e aprovado o possível aproveitamento das a vidades do PRP para os
Estágios Curriculares do Curso de Matemá ca, assim como foi aprovada uma minuta de norma zação
do referido aproveitamento que é válido somente para este Projeto de PRP em análise, sendo que
outros terão que ser novamente avaliados pelo NDE do Curso. 2) Em seguida passou para o próximo
ponto de pauta da reunião. Foi definido que precisamos fazer as alterações necessárias no PPC do
curso de Matemá ca e que os trabalhos poderão con nuar durante a pandemia. 3) Foi colocado pelo
presidente do NDE a necessidade de eleger um vice presidente do Conselho. Como não houve
candidatos interessados o tema será novamente colocado posteriormente. 4) Por fim o Prof. Reginaldo
manifestou preocupação com a nota do curso de Matemá ca em função da supressão de disciplinas
de conhecimento específico da Matemá ca para contemplar disciplinas de a vidades pedagógicas e
outros conhecimentos (recomendados pelo MEC) enquanto nas avaliações do MEC são cobrados
conteúdos de matemá ca. Prof. Nerio comentou que o Curso de Licenciatura em Matemá ca tem
enfoque mais pedagógico, que pode ser apreciado por diversos fatores como as produções cien ficas
dos docentes, pelo curso de Especialização em Educação Matemá ca e Mestrado em Educação
Matemá ca e ao contrário o que presenciamos foi a redução da carga horária de componentes
curriculares especificas no curso de Licenciatura em Matemá ca, isso prejudica o conceito do curso
quando associado as avaliações do MEC que são direcionadas as componentes curriculares
específicas. Ele também destacou dois ar gos a ser considerado na Resolução nº 195 de 18 de julho
de 2019 no momento da inserção dos 10% de pesquisa, ensino e extensão indissociáveis no projeto
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polí co pedagógico do curso, em que o estabelecimento da carga horária do Curso deverá seguir ao
fixado pelo Ministério da Educação, em que os currículos do curso  não pode exceder a carga horária
legal mínima em mais de 10%, e outro ar go da resolução nº 195 detalha que a carga horária do curso
deve ser contabilizadas em hora relógio, esse calculo deve estar declarado no Projeto Polí co
Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemá ca. A reunião foi encerrada às 9h55min e eu, Prof.
Fernando Cardoso, lavrei a presente ata que vai assinada  eletronicamente por mim e pelos
Conselheiros presentes na reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Fernando Luiz Cardoso (Presidente NDE Matemática)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão

Reginaldo Tudeia dos Santos

Marlos Gomes de Albuquerque

Nerio Aparecido Cardoso
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NORMATIZAÇÃO N° _        , DE         DE NOVEMBRO DE 2020

 

                                                Dispõe sobre o aproveitamento da carga horária do Programa de
Residência Pedagógica enquanto Estágio                                                        Curricular
Supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática – UNIR/Campus de Ji- Paraná.

 

O Departamento Acadêmico de Matemá ca e Esta s ca, através do Núcleo Docente Estruturante
(NDE), no uso de suas atribuições, conferidas pelo Regimento Geral da UNIR (Resolução 032/CONSUN,
de 21 de dezembro de 2017), em seu Art. 139 em que afirma: “Os Conselhos de Campus ou Núcleo
baixam normas complementares sobre prá ca de ensino, estágio e monografia por proposta dos
Departamentos”, e considerando o Processo nº 99955135A.000002/2020- 02 que indica a cooperação
entre a UNIR e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o
desenvolvimento das ações no Programa Residência Pedagógica (PRP) exclusivamente para os Editais
da CAPES nº 06/2018 e Edital nº 1/2020;

RESOLVE:

TÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º Esta Instrução Norma va trata do reconhecimento da carga horária desenvolvida pelo aluno
residente no âmbito do Programa de Residência Pedagógica (PRP), para fins de aproveitamento dos
componentes de Estágio Curricular Supervisionado no curso de Licenciatura em Matemá ca do
Departamento de Matemática e Estatistica da UNIR/Campus de Ji-Paraná.

TÍTULO II
DAS FORMAS DE RECONHECIMENTO

Art. 2º O reconhecimento da carga horária do PRP, conforme disposto no Art. 1º, poderá ocorrer das
seguintes formas:

1. – reconhecimento pela realização da matrícula do estudante nos Componentes Curriculares de
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Estágio Curricular Supervisionado;

2. – aproveitamento por validação da carga horária executada pelo aluno residente no PRP para
fins de integralização dos Componentes Curriculares de Estágio Curricular Supervisionado.

TÍTULO III
DO RECONHECIMENTO PELA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM COMPONENTES CURRICULARES DE ESTÁGIO

CURRICULAR SUPERVISIONADO

Art. 3º O aluno residente poderá se matricular em componentes curriculares de Estágio Curricular
Supervisionado previsto em sua matriz curricular e ter reconhecida a sua carga horária de residência
pedagógica enquanto carga horária de estágio, desde que, cumpra pelo menos 200 horas nos anos
finais do Ensino Funadamental e 200 horas no Ensino Médio.

§1º O aluno residente matriculado no Estágio Curricular Supervisionado não precisará frequentar as
aulas deste componente, realizar relatórios específicos para os referidos componentes, pois estará
integralizando a sua carga horária por meio do PRP.

§2º O aluno residente que es ver matriculado no Estágio Curricular Supervisionado e não frequentar
as aulas devido ao seu envolvimento com o plano de a vidades do PRP, deverá ser avaliado pelo
Professor- orientador do PRP (docente da Ins tuição de Ensino Superior (IES) responsável por planejar
e orientar as a vidades dos residentes de seu núcleo de residência pedagógica estabelecendo a
relação entre teoria e prática) e sua referida nota deverá constar em diário de turma.

§3º O não cumprimento do plano de a vidades do aluno residente conforme planejamento realizado
em diálogo com o Preceptor (professor da escola de educação básica responsável por planejar,
acompanhar e orientar os residentes nas a vidades desenvolvidas na escola-campo) e o professor-
orientador do PRP, poderá acarretar em reprovação no componente curricular de Estágio Curricular
Supervisionado.

§4º Encerrado os três módulos do PRP, o aluno residente deve solicitar do Professor-orientador do PRP
um relatório constando seu aproveitamento no PRP, nota e número de frequência. De posse desse
documento, solicitar o aproveitamento desses Estudos realizados para o Estágio Curricular
Supervisionado.

§5º Caso o Professor-orientador do PRP não seja o professor de Estágio Curricular Supervisionado faz-
se necessário que haja diálogo entre ambos, para evitar prejuízos ao aluno residente.

TÍTULO IV
DO APROVEITAMENTO POR VALIDAÇÃO DA CARGA HORÁRIA

 

Art. 4º O aluno residente que não es ver matriculado no Estágio Curricular Supervisionado, poderá ter
o aproveitamento total ou parcial da carga horária de residência pedagógica por meio de uma
declaração emi da pelo professor orientador do PRP, em que deve constar uma ementa básica das
a vidades desenvolvidas pelo aluno residente no PRP, nota, quan dade de presenças e faltas e a
respectiva carga horária a ser reconhecida.

Art. 5º Para validação da carga horária de residência pedagógica enquanto carga horária de Estágio
Curricular Supervisionado, a declaração emi da pelo professor orientador do PRP deverá ser
encaminhada ao coordenador de curso, que procederá a análise e validação de aproveitamento de
estudos.

Art. 6º Caso não ocorra a necessidade do aproveitamento integral ou parcial da carga horária
desenvolvida pelo aluno residente no PRP para o aproveitamento por validação da carga horária de

Estágio Curricular Supervisionado, a carga horária excedente poderá ser u lizada para fins de
comprovação de Atividades Curriculares Complementares.
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Parágrafo único. A validação por parte da coordenação do curso respeitará definições estabelecidas
no âmbito do Conselho de Departamento no que se refere às Atividades Curriculares Complementares.

Art. 7º. O aluno residente deverá levar em consideração o teor do Termo de Compromisso assinado
com a CAPES, sobretudo no que tange à sua desistência do Programa, respeitando as normas dos
editais da CAPES.

Art. 8º. Casos omissos serão tratados pelo Conselho de Departamento

Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
30/11/2020, às 10:59, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
30/11/2020, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro de
Comissão, em 30/11/2020, às 15:53, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
30/11/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro
de Comissão, em 01/12/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0545031 e o código CRC 9FF55584.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0545031

Despacho NDE-DAME-JP 0545031         SEI 99955899a.000002/2020-62 / pg. 6

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
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
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

	Despacho NDE-DAME-JP 0498269
	Ata de Reunião NDE-DAME-JP 0544873
	Despacho NDE-DAME-JP 0545031

