
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIR EM JI-PARANÁ

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às 9h00mim, reuniram-se por meio de vídeo
conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em

Matemática de Ji-Paraná, estando presentes os professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Nerio
Aparecido Cardoso, Lucia De Fátima De Medeiros Brandao, Reginado Tudeia dos Santos e Marlos G de

Albuquerque, com  a seguinte pauta:  (i) Apreciação dos planos de ensino das aulas remotas de
continuação das disciplinas do semestre 2020/1 no ano de 2021, (ii) Agenda NDE primeiro semestre;
(iii) Novo PPC (vi) Eleição do Vice Presidente NDE. Eu relação aos planos de ensino as deliberações

constam no quadro abaixo: 

Disciplina Professor Status

Matemática
I

Prof.ª.
Marcia

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

Física
Básica

Prof.
Ricardo

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

Politicas
Ed: Org

Prof.ª.
Irene

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de
75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Tirar a prova repositiva da

carga horaria da disciplina.

Geometria
Plana

Prof.
Lenilson

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação

Calculo I
Prof.

Carlos

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; e (ii) Deixar notas variando de 0 a 10 pontos e não de 0 a

100.

Ed. e
Inclusão no
Ensino de

Matemática

Prof.ª
Marcia

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Definir a nota dois; e (iii) Deixar notas variando de 0 a 10

pontos e não de 0 a 100.
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Didática
Geral

Prof.ª
Eliana

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; e (ii) Deixar notas variando de 0 a 10 pontos e não de 0 a

100.

Tópicos de
Ed. Matem.

Prof.ª
Eliana

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; e (ii) Deixar notas variando de 0 a 10 pontos e não de 0 a

100.

Geometria
anal. e
vetorial

Prof.
Marlos

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas

Calculo III
Prof.

Carlos

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

Estatística I
Prof.ª
Vania

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

Matemática
Financeira

Prof.
Ricardo

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

Álgebra
Linear

Prof.ª
Lucia

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; (iii) Deixar notas variando de 0 a 10
pontos e não de 0 a 100 e (iv) refazer o cronogramas das aulas extras

Projeto de
TCC

Prof.ª.
Marcia

“APROVADO”. CORREÇÕES:  Deixar notas variando de 0 a 10 pontos e não
de 0 a 100.

Met. e
Prática de

M no
Ensino
Médio

Prof.ª Ana
Fanny

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

História da
Matemática

Prof.
Emerson

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) e (ii) Deixar notas variando de 0 a 10 pontos e não de 0 a

100.

Estruturas
Algébricas

Prof.
Lenilson

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação; e (iii) Deixar notas variando de 0 a
10 pontos e não de 0 a 100.

Variáveis Prof.
“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas

assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de
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complexas Reginaldo
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação;

Equações
Diferenciais

Prof.
Reginaldo

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Detalhar o registro de frequência me aulas
assíncronas; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de

75% da carga horaria para aprovação;

Estagio
Sup. Ens.
Médio II

Prof.
Fernando

“APROVADO”. CORREÇÕES: (i) Refazer o calendário para finalizar em
julho; (ii) Deixar claro que precisa de uma frequência mínima de 75% da

carga horaria para aprovação;

 

Ficou deliberado que se houver choque de horários nas aulas extras a correções serão feitas
posteriormente, após a constatação do problemas. Quanto ao item (ii) Agenda NDE primeiro semestre,
foi deliberado que as reuniões ocorrerão na terceira quarta feira  de cada mês ; Rela vo ao item (iii)
Novo PPC,  o Presidente informou que o processo 999055403.000018/2020-54 que trata da 
Curricularização da Extensão ainda está em tramite; (vi) Eleição do Vice Presidente NDE, não houve
candidato e o tema será colocado posteriormente em pauta. A reunião foi encerrada às 11h20 min e
eu, Prof Fernando Cardoso, Presidente do NDE, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos
presentes na reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Prof Fernando Luiz Cardoso

(Presidente NDE Matemática)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão

Reginado Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso

Marlos G de Albuquerque

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
12/02/2021, às 09:53, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
12/02/2021, às 12:54, 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, Membro, em
16/02/2021, às 09:44, 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
19/02/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 24/02/2021, às 15:32, 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
0600065 e o código CRC 21C1A6A9.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0600065
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIR EM JI-PARANÁ

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte um, às 8h00mim, reuniram-se por meio de
vídeo conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em
Matemática de Ji-Paraná, estando presentes os professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Nerio
Aparecido Cardoso, Lucia De Fá ma De Medeiros Brandao, Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos
Gomes de Albuquerque, com  a seguinte pauta:  (i) Delineamento do novo PPC (Projeto Pedagógico de
Curso) do curso de matemá ca e (ii) Disciplinas 2020/2 que não foram retomadas. Quando ao
primeiro ponto, Delineamento do novo PPC do curso de matemá ca, o Prof. Marlos fala das leis para
elaboração de um PPC, que, muitas vezes,  são criadas por pessoas que não têm experiência na
Educação Básica e por outro lado as provas do ENAD são elaboradas pelos Matemá cos que tem
outra visão de curso de Licenciatura em Matemá ca, o que provoca uma discrepância entre a
legislação e o que é cobrado; Professor Reginaldo mostra preocupação com a pouca carga horaria
para as disciplinas especificas de Matemá ca e com a possibilidade de se re rar disciplinas para
inserir 10% da carga horaria do PPC em extensão a situação tende a piorar; Prof. Nerio informa que a
UNIR tem uma série de pontos exigidos para elaboração de um PPC e informa que a carga horária total
não pode ultrapassar 10% da carga horária mínima exigida. A Professora Lucia mencionou que é
preciso rever muitas ementas e bibliografias e propôs que façamos um levantamento da legislação e
de todos os problemas do PPC atual e posteriormente levarmos a discursão para todos os professores
do curso de matemá ca.  Ficou encaminhado que os membros do NDE farão uma leitura da legislação
atual para elaboração de um PPC que serão discu das numa próxima reunião e posteriormente es
estas informações para uma reunião com todos os professores para serem discu das e
posteriormente será feito um delineamento do novo PPC com todos os professores do curso de
matemá ca. Quanto ao ponto dois, Disciplinas 2020/2 que não foram retomadas, Foi encaminhado
que será proposto ao conselho do DAME que cancele estas disciplinas, pois nada impede que elas
sejam inseridas no rol de disciplinas do próximo semestre, em função das demandas. Será solicitado
também que a Secretaria Camila entre em contato com os alunos, via e-mail, solicitando sugestões de
disciplinas a serem oferecidas no próximo semestre. Será feita também uma consulta para pro reitoria
sobre os 10% máximo de acréscimo ao valor es pulado para a carga horaria mínima de um PPC, para
verificar se podem ocorrer exceções. A reunião foi encerrada às 10h00 min e eu, Prof. Fernando
Cardoso, Presidente do NDE, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos presentes na
reunião. xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Fernando Luiz Cardoso

(Presidente NDE Matemática)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão

Reginaldo Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso
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Marlos G de Albuquerque

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
23/04/2021, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
23/04/2021, às 16:45, 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, em
26/04/2021, às 09:00, 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
0652830 e o código CRC CBBCF792.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0652830
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR EM
JI-PARANÁ

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte um, 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, com as presença dos professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Nerio
Aparecido Cardoso, Lucia De Fá ma De Medeiros Brandao, Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos G
de Albuquerque, com  a seguinte pauta: Estudo da Legislação atual para elaboração de PPC em
Licenciatura em Matemá ca. Prof Fernando abriu os trabalhos com uma pequena apresentação de
alguns tópicos da legislação atual para elaboração do novo PPC do Curso de Licenciatura em
matemá ca como a Resolução nº 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017; Na Resolução CNE/CP Nº
2, de 20 de dezembro de 2019; Na Resolução Nº 7, de 18 de Dezembro de 2018; Portaria Nº 1.134, DE
10 de Outubro de 2016; Decreto Nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005. Em seguida os membros do
NDE fizeram breves relatos da reunião do dia 12 de abril de 2021 sobre a Resolução 02/2019 (BNC) e
também sobre processo de inclusão de 10% extensão na carga horaria total dos PPCs a par r do ano
de 2022, conforma indicado em uma reunião coordenada por uma comissão de professores de
licenciaturas da UNIR. Na referida reunião a comissão de professores decidiram  que será feita uma
solicitação a todos os NDEs, para fazerem uma leitura detalhada da Resolução CNE/CP Nº 2, DE 20 de
dezembro de 2019 e da Resolução Nº 309, de 31 de Março de 2021 e aponte as principais dificuldades
e dúvidas nas suas implementações nos novos PPCs. A reunião foi encerrada às 10h20 min e eu, Prof.
Fernando Cardoso, Presidente do NDE, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos
presentes na reunião. Xxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Fernando Luiz Cardoso

(Presidente NDE Matemática)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão

Reginaldo Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso

Marlos G de Albuquerque

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
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03/05/2021, às 08:18, 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, Membro, em
03/05/2021, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/05/2021, às 09:53, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
03/05/2021, às 10:37, 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, em 13/05/2021, às 22:44, 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
0659631 e o código CRC 5BC79A68.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0659631
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIR EM JI-PARANÁ

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às 8h00mim, reuniram-se por meio de vídeo
conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em
Matemá ca, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Com as presenças de seus
membros, os professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Nerio Aparecido Cardoso, Lucia De
Fá ma De Medeiros Brandao, Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos G de Albuquerque. A reunião
contou ainda com as presenças dos professores Carlos Alberto Almendras Montero e Marcia Rosa
Uliana, convidados para discu r e analisar a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019. A
pauta da presente reunião foram: 1) Análise da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019
e 2) Análise dos planos de ensino para o semestre 2021.2 a ser ministrado de 21 de junho a 18 de
outubro do presente ano. 1) Para tratar da Análise da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de
2019, o presidente do NDE abriu a reunião com comentários sobre os encaminhamentos que foram
dados a cada Departamento quanto a necessidade de fazer um relatório sobre 4 dimensões a respeito
da resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019. Em seguida o professor Fernando passou a fala
para o professor Marlos que deu a sugestão de encaminharmos, ao chefe do Departamento, um
pedido de convocação de todos os professores do Curso de Matemá ca para os 7 e 14 de maio fosse
procedida uma leitura e entendimento da referida resolução. Além da leitura, sugeriu que cada
professor deveria fazer um relatório de seu entendimento, sobre as 4 dimensões a respeita da referida
resolução e assim, os membros do NDE pudesse fazer uma síntese dos relatórios e os devidos
encaminhamentos. Proposta que foram referendadas pelo conselheiro professor Fernando e pelo
professor Reginaldo. O presidente concedeu a fala a professora Marcia que ques onou o por que da
possibilidade de ques onamento da referida resolução que trata da necessidade da elaboração do
novo PPC em Licenciatura em Matemá ca, de forma a atender as novas resoluções. O professor
Marlos comentou da necessidade das duas sextas-feiras para discu r a resolução de forma que nos
possibilite os encaminhamentos para reformulação do PPC do Curso de Matemá ca. Comentou ainda,
que a reformulação do PPC, de acordo com o solicitado na resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro
de 2019, compromete a carga horária das disciplinas específicas do Curso. O professor Nerio
comentou que os relatórios trarão elementos para as câmaras de graduação se pautar sobre a
viabilidade da implantação do que fora solicitado e afirmou que, por mais que já tenha a resolução
aprovada, é necessário que ocorram ques onamentos para mostrar que queremos as mudanças mas
que sejam de forma a favorecer a formação necessária dos discentes. Encaminhamento do presidente
do NDE foi para levar como ponto de pauta para reunião do CONDEP a solicitação de que todos os
professores façam a leitura e par cipem da compreensão da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de
dezembro de 2019, de forma a facilitar o entendimento e emissão de um relatório sobre as quatro
dimensões já citadas. O professor Reginaldo sugeriu que o presidente do NDE encaminhasse um
documento com solicitação, ao chefe do Departamento, para que o grupo de professores leiam a
resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 e se apresentem para reunião nos dias 7 e 14 de
maio com um entendimento prévio sobre a referida resolução, conforme fora recomendado pelo
professor Marlos. As profas. Marcia e Lúcia sugeriram que os professores deveriam fazer uma leitura e
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entendimento da referida resolução e que já iniciasse os procedimentos de reformulação do PPC e não
gastasse energia com relatórios de contestação da resolução, o que foi aprovado pelo conselho do
NDE. E por fim, ficou acordado que o professor Fernando convidará a profa. Ana Fanny para trazer um
entendimento da CNE e contribuir para o entendimento na resolução 2019. Em seguida, foi dado
abertura para análise do próximo ponto de pauta, 2) Análise dos planos de ensino para o semestre
2021.2. Análise dos planos enviados pelos professores. Professora Irene Yoko Taguchi Sakuno. Lingua
Portuguesa e Metodologia da Pesquisa Cien fica. Aprovado sob condição de (correção da nota
para valores de 0 a 10, aprovação com nota mínima e frequência mínima de 75%, dizer como será
controlada a presença nas aulas assíncronas e inserir o cronograma das aulas); Professor Carlos
Alberto Almendras Montero. Álgebra Linear e Cálculo IV. Aprovado sob condição de (correção da
nota para valores de 0 a 10 na avaliação, além de dizer como será controlada e cobrada a
presença nas aulas assíncronas). Professor Reginaldo Tudeia dos Santos. Equações Diferenciais,
Variáveis Complexas e Geometria Espacial. Aprovado. Professor Emerson da Silva Ribeiro.
Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino da Matemá ca. Aprovado. Professora Marcia Rosa
Uliana. Educação e Inclusão no Ensino da Matemá ca e Língua Brasileira de Sinais.  Aprovado.
Professor Fernando Luiz Cardoso. História da Matemá ca. Aprovado sob condição de (Acrescentar o
nome do professor, corrigir a nota mínima para aprovação que seja menor ou igual a 6 além de
dizer como será controlada e cobrada a presença nas aulas assíncronas). Professor Marlos Gomes
de Albuquerque. Matemá ca III e Teoria dos Números. Aprovado sob condição de (corrigir o nome
do coordenador em Teoria dos Números). Professor Lenilson Sergio Candido. Estruturas Algébricas I
e Geometria Plana. Aprovado sob condição de (Corrigir o nome do Curso para Licenciatura em
Matemática, corrigir o cabeçalho da disciplina Geometria Plana, além de ligar a aprovação com
nota mínima à frequência mínima de 75%). Professor Ricardo José Souza da Silva. Matemá ca
Financeira e Filosofia das Ciências. Aprovado sob condição de (Corrigir o nome do Curso para
Licenciatura em Matemá ca, nos dois planos. Corrigir a nota que deve ser de 0 a 10 nos dois
planos e como será controlada a presença nas aulas assíncronas, em Matemá ca Financeira). Em
anexo a planilha contendo professores, disciplinas e a situação do plano, analisada na presente
reunião. A reunião foi encerrada às 10h33 min e eu, Prof. Reginaldo Tudeia dos Santos, lavrei a
presente ata que segue assinada, eletronicamente, por mim e demais membros do NDE da
Matemática, presentes na reunião.

 

Fernando Luiz Cardoso - (Presidente NDE Matemática)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão

Reginaldo Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso

Marlos G de Albuquerque

RESUMO DAS CORREÇÕES

Professor Disciplina Situação do plano de ensino

Irene Yoko
Taguchi Sakuno.

 - Lingua Portuguesa  

 - Metodologia da

Aprovado sob condição de
(correção da nota para valores de
0 a 10, aprovação com nota
mínima e frequência mínima de
75%, dizer como será controlada

Ata de Reunião NDE-DAME-JP 0659633         SEI 99955899a.000002/2020-62 / pg. 10



Pesquisa Científica a presença nas aulas
assíncronas e inserir o
cronograma das aulas)

Carlos Alberto
Almendras
Montero.

- Álgebra Linear

- Cálculo IV

Aprovado sob condição de
(correção da nota para valores de
0 a 10 na avaliação, além de dizer
como será controlada e cobrada
a presença nas aulas
assíncronas).

Reginaldo Tudeia
dos Santos.

- Equações Diferenciais

- Variáveis Complexas

- Geometria Espacial

Aprovado.

Emerson da Silva
Ribeiro.

- Tecnologias
Educacionais Aplicadas
ao Ensino da Matemática.

Aprovado.

Marcia Rosa
Uliana.

- Educação e Inclusão no
Ensino da Matemática

- Língua Brasileira de
Sinais.  

Aprovado.

Fernando Luiz
Cardoso. - História da Matemática

Aprovado sob condição de
(Acrescentar o nome do
professor, corrigir a nota mínima
para aprovação que seja menor
ou igual a 6 além de dizer como
será controlada e cobrada a
presença nas aulas assíncronas).

Marlos Gomes de
Albuquerque.

- Matemática III

- Teoria dos Números.

Aprovado sob condição de
(corrigir o nome do coordenador
em Teoria dos Números).

Lenilson Sergio
Candido.

- Estruturas Algébricas I

- Geometria Plana.

Aprovado sob condição de
(Corrigir o nome do Curso para
Licenciatura em Matemática,
corrigir o cabeçalho da disciplina
Geometria Plana, além de ligar a
aprovação com nota mínima à
frequência mínima de 75%).

Aprovado sob condição de
(Corrigir o nome do Curso para
Licenciatura em Matemática, nos
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Ricardo José
Souza da Silva.

- Matemática Financeira

- Filosofia das Ciências.

Licenciatura em Matemática, nos
dois planos. Corrigir a nota que
deve ser de 0 a 10 nos dois
planos e como será controlada a
presença nas aulas assíncronas,
em Matemática Financeira).
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DE TRABALHO DO PROFESSORES DO CURSO DE MATEMÁTICA,
SOLICITADO PELOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIR EM JI-PARANÁ

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às 9h00mim, reuniram-se por meio de vídeo
conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em
Matemá ca, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Com as presenças de seus
membros, os professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Nerio Aparecido Cardoso, Lucia De
Fá ma De Medeiros Brandao, Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos G de Albuquerque. A reunião
contou ainda com as presenças dos professores Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos, Carlos Alberto
Almendras Montero, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Irene Yoko Taguchi Sakuno,
Marcia Rosa Uliana e Vania Corrêa Mota, convidados para discu r e analisar a Resolução CNE/CP nº 2
de 20 de dezembro de 2019, Além da presença da discente do Curso de Matemá ca, Quezia Alves
Andrade. A pedido dos membros do NDE, o chefe do Departamento Acadêmico de Matemá ca e
Esta s ca da UNIR, campus de Ji-Paraná, professor doutor Nerio Aparecido Cardoso, convocou os
professores ligados ao Curso de Matemá ca para uma reunião de trabalho para leitura,
entendimento e Análise da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019.  O professor Nerio
abriu a reunião e comentou dos obje vos da convocação de trabalho e em seguida, passou a palavra
ao presidente do NDE, professor Fernando, que comentou do convite feito à professora Ana Fanny para
abordar sobre a “Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação)” e comentar sobre a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 de forma a
contribuir com entendimento dos novos conceitos para reformulação do Projeto Pedagógico do Curso -
PPC. Em seguida, passou a fala a professora Ana Fanny que iniciou sua fala com apresentação da
referida resolução e com o comentário de seu entendimento global e pontual sobre os tópicos
solicitados em cada parte da referida resolução. Durante seus comentários, a profa Ana Fanny
comentou sobre a necessidade de ajuste do PPC do Curso através de uma análise do que já existe no
projeto e o que ainda não falta para atender a resolução em questão. Encerrada a apresentação do
entendimento da professora. Foi aberto um espaço para os ques onamentos, foi quando a professora
Lucia perguntou sobre o entendimento quanto ao Art. 11. que fala sobre “A referida carga horária dos
cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base
comum que compreende os conhecimentos cien ficos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a
educação e suas ar culações com os sistemas, as escolas e as prá cas educacionais. II - Grupo II:
1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas,
componentes, unidades temá cas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico
desses conteúdos” sobre os quais a professora Ana Fanny apresentou o seu entendimento sobre o
assunto. Em seguida, o presidente do NDE retomou a fala com agradecimento a contribuição
enriquecedora da professora. O professor Fernando pediu o manifesto dos demais professores do
grupo sobre os encaminhamentos a serem tomados de agora por diante. A professora Ana Fanny
sugeriu a resposta ao documento com a solicitação de ajuda as instâncias superiores para adequação
do PPC as novas resoluções. Os professores Nerio e Marlos comentaram sobre a necessidade da
construção do documento de resposta, de forma a elencar as dificuldades de entendimento quanto ao
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que é necessário fazer para atender a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019. Para a
próxima reunião de trabalho a ser realizada em 14/05/2021, foi dado o encaminhamento para leitura
mais aprofundada, do documento da resolução para que possam trazer sugestões para elaboração do
documento de resposta sobre a referida resolução, as instâncias superiores da UNIR.  A reunião foi
encerrada às 11h28 e eu, Prof. Reginaldo Tudeia dos Santos, lavrei a presente ata que segue assinada,
eletronicamente, por mim e demais membros do NDE da Matemá ca, além dos demais professores
presentes na reunião.

 

Membros do NDE da Matemática

Fernando Luiz Cardoso - (Presidente)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão

Reginaldo Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso

Marlos G de Albuquerque

 

Demais professores presentes na reunião de trabalho.

Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos,

Carlos Alberto Almendras Montero,

Eliana Alves Pereira Leite,

Emerson da Silva Ribeiro,

Irene Yoko Taguchi Sakuno,

Marcia Rosa Uliana

Vania Corrêa Mota

 

Discente presente na reunião de trabalho

Quezia Alves Andrade
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Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DE TRABALHO DO PROFESSORES DO CURSO DE MATEMÁTICA, SOLICITADO PELOS
MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
DA UNIR EM JI-PARANÁ

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às 9h00mim, reuniram-se por meio de vídeo
conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em
Matemá ca, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Com as presenças de seus
membros, os professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Nerio Aparecido Cardoso, Lucia De
Fá ma De Medeiros Brandao, Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos G de Albuquerque. A reunião
contou ainda com as presenças dos professores Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos, Carlos Alberto
Almendras Montero, Eliana Alves Pereira Leite, Irene Yoko Taguchi Sakuno, e Vania Corrêa Mota,
convidados para discu r a implementação da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019. A
pedido dos membros do NDE, o chefe do Departamento Acadêmico de Matemá ca e Esta s ca da
UNIR, campus de Ji-Paraná, professor Nerio Aparecido Cardoso, convocou os professores ligados ao
Curso de Matemá ca para uma reunião de trabalho para leitura, entendimento e Análise da
Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019. O Presidente do NDE abriu a reunião
jus ficando a ausência do Prof Lenilson que ainda permanece em tratamento devido a COVID 19 e do
Prof Emerson que está cuidando de a vidades rela vas ao mestrado. Em seguida foi apresentado um
texto, com três pontos, elaborado pela professora Ana Fanny, sobre as dificuldades de se fazer um
novo PPC dentro das regras da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019, abaixo:

1. O PPC da Licenciatura em Matemá ca do Campus de Ji-Paraná/UNIR foi aprovado com base nas
orientações da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 e, considerando que a Resolução
CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 (dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica) estabelece no

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015.

Assim, o entendimento é que todas as demais resoluções ou seus disposi vos são revogados quando
opostos ao entendimento desta resolução.

Neste sen do, a UNIR deveria, no conjunto com outras IES, iden ficar se há conflito de hierarquia
entre a resolução mencionada (norma inferior) e Cons tuição Federal e a Lei Nº 9.394/1996 - LDB
(normas superiores), em razão que há aparente violação da autonomia universitária, no Capítulo IV, Da
Educação Superior,

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as
seguintes atribuições: II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes
gerais pertinentes;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;
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§ 1º Para garan r a autonomia didá co-cien fica das universidades, caberá aos seus colegiados de
ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

II - elaboração da programação dos cursos;

2. A Resolução CNE/CP nº 2/2019  explicita no

Art. 25. Caberá ao Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
elaborar um instrumento de avaliação in loco dos cursos de formação de professores, que considere o
disposto nesta Resolução.

Parágrafo único. O Inep deverá aplicar o novo instrumento de avaliação in loco dos cursos de
formação de professores em até 2 (dois) anos a partir da publicação desta Resolução.

Não há evidências de que foi deflagrado a ação por parte do Inep, pois as o departamento e o
NDE/Matemá ca não foi no ficado sobre os encaminhamentos para a avaliação in loco dos cursos de
formação de professores.

Art. 26. Caberá ao Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
elaborar novo formato avalia vo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para os cursos
de formação de professores, em consonância ao que dispõe esta Resolução.

Parágrafo único. O Inep deverá aplicar o novo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
para os cursos de formação de professores em até 2 (dois) anos a par r da publicação desta
Resolução.

Não há divulgação do novo formato avalia vo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE) para o curso de Licenciatura em Matemá ca o que pode ocasionar prejuízos ao desempenho
dos estudantes que es verem seguindo uma matriz curricular que seja diferente da atual exigência do
ENADE.

3. A Resolução CNE/CP nº 2/2019 explicita no

Art. 29. As competências gerais docentes, as competências específicas e as respec vas habilidades
da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, previstas nesta
Resolução, deverão ser revisadas pelo CNE, sempre que houver revisão da Base Nacional Comum
Curricular.

Neste sen do, sugerimos que o Conselho Superior da UNIR estabeleça a regra de que os PPC dos
cursos não precisem ser tramitados novamente em todas as instâncias colegiadas da ins tuição, se a
revisão da Base Nacional Comum Curricular ou Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica (BNC-FORMAÇÃO) não for superior a 40% dos seus disposi vos
legais.

E também, se o PPC do curso atender nas atuais condições as necessidades indicadas nas norma vas,
bastando um relatório do NDE que correlacione o atendimento dos disposi vos (ar gos) da resolução
no mínimo em 75%.

A jus fica va envolve a manutenção do Princípio da Celeridade processual, evocada no que dispõe a
Cons tuição Federal em seu ar go 5º, LXXVIII que “a todos, no âmbito judicial e administra vo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”. Após lido e discu do pelos professores os mesmos foram aprovados para fazerem parte
do relatório. A professor Eliana acrescentou que ainda não ocorreu de forma efetiva da implementação
da BNCC em Rondônia e, portanto, é importante verificar como se dará essa organização curricular no
estado, a fim de que se possa subsidiar juntamente com o que consta nas diretrizes a reformulação do
PPC.  Outro ponto destacado pela professora é que estamos vivenciando um momento pandêmico, o
que tem ocasionado mudanças na configuração e organização do ensino, pesquisa e extensão nas
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Ins tuições de Ensino Superior (IES) e tal fato dificultará cumprir o prazo estabelecido na resolução em
questão. Prof. Marlos informa que temos que ver o caso das disciplinas específicas de matemá ca
que terá sua carga horária total diminuída e sugere que façamos  uma reunião no dia 24 de maio para
fecharmos o relatório com nossas sugestões sobre a implementação da resolução CNE/CP nº 2/2019.

Finalmente ficou acertado que a próxima reunião de trabalho será realizada em 24/05/2021 às 14
horas, foi dado ainda o encaminhamento que será apreciado um relatório feito em conjunto sobre
sugestão e as dificuldades de implementação da Resolução.  A reunião foi encerrada às 10h40 e eu,
Prof. Fernando Luiz Cardoso, lavrei a presente ata que segue assinada, eletronicamente, por mim e
demais membros do NDE da Matemática, além dos demais professores presentes na reunião.

 

Membros do NDE da Matemática

Fernando Luiz Cardoso - (Presidente)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão Dias

Reginaldo Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso

Marlos G de Albuquerque

 

Demais professores presentes na reunião de trabalho.

Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos,

Carlos Alberto Almendras Montero,

Ricardo José de Souza

Eliana Alves Pereira Leite,

Irene Yoko Taguchi Sakuno,

Vania Corrêa Mota

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
24/05/2021, às 21:39, 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, em
31/05/2021, às 13:23, 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, Membro, em
31/05/2021, às 20:13, 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
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0675470 e o código CRC 72E1362C.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0675470
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DE TRABALHO DO PROFESSORES DO CURSO DE MATEMÁTICA,
SOLICITADO PELOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIR EM JI-PARANÁ

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às 14h00mim, reuniram-se por meio de
vídeo conferência, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em
Matemá ca, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Com as presenças de seus
membros, os professores: Fernando Luiz Cardoso (Presidente), Lucia De Fá ma De Medeiros Brandao,
Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos G de Albuquerque. A reunião contou ainda com as presenças
dos professores Lenilson Sergio Candido, Emerson da Silva Ribeiro, Marcia Rosa Uliana, convidados
para discu r a implementação da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019. Foi lido e
aprovado um relatório final com sete pontos elencando os principais pontos de dificuldade de
implementação da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019, iden ficados pelos
professores que atuam no curso de matemá ca. Este relatório será enviado ao Chefe do DAME para
os devidos encaminhamentos. A reunião foi encerrada às 15h30 e eu, Prof. Fernando Luiz Cardoso,
lavrei a presente ata que segue assinada, eletronicamente, por mim e demais membros do NDE da
Matemática, além dos demais professores presentes na reunião.

 

Membros do NDE da Matemática

Fernando Luiz Cardoso - (Presidente)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão Dias

Reginaldo Tudeia dos Santos

Marlos G de Albuquerque

 

Demais professores presentes na reunião de trabalho.

Carlos Alberto Almendras Montero,

Lenilson Sergio Candido

Emerson da Silva Ribeiro

Marcia Rosa Uliana

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
31/05/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
31/05/2021, às 20:14, 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
0680157 e o código CRC A25441D9.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0680157
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM

MATEMÁTICA DA UNIR EM JI-PARANÁ

 

Análise sobre a implementação da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de Dezembro de 2019 no Curso
de Licenciatura em Matemática da UNIR-Campus de Ji-Paraná

 

Em resposta ao e-mail enviado ao DAME no último dia 27 de abril de 2021, por uma comissão
organizada por representantes das Licenciaturas da UNIR, solicitando o manifesto acerca da
implementação da Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019, o NDE junto com o
corpo docente do curso de Licenciatura em Matemática de Ji-Paraná se reuniu nos dias 7, 14 e
14 de maio de 2021, discutiu o documento ao final dos trabalhos chegou-se aos seguintes
resultados:

1. O PPC da Licenciatura em Matemática do Campus de Ji-Paraná/UNIR foi aprovado com
base nas orientações da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 e, considerando
que a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 (dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e
a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica)
estabelece no

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015.

Assim, o entendimento é que todas as demais resoluções ou seus dispositivos são revogados
quando opostos ao entendimento desta resolução.

Neste sentido, a UNIR deveria, no conjunto com outras IES, identificar se há conflito de
hierarquia entre a resolução mencionada (norma inferior) e Constituição Federal e a Lei Nº
9.394/1996 - LDB (normas superiores), em razão que há aparente violação da autonomia
universitária, no Capítulo IV, Da Educação Superior,

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de
outras, as seguintes atribuições: II - fixar os currículos dos seus cursos e programas,
observadas as diretrizes gerais pertinentes;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis,
sobre:

II - elaboração da programação dos cursos;
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2. A Resolução CNE/CP nº 2/2019 explicita no

Art. 25. Caberá ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) elaborar um instrumento de avaliação in loco dos cursos de formação de professores, que
considere o disposto nesta Resolução.

Parágrafo único. O Inep deverá aplicar o novo instrumento de avaliação in loco dos cursos de
formação de professores em até 2 (dois) anos a partir da publicação desta Resolução.

Não há evidências de que foi deflagrado a ação por parte do Inep, pois os Departamento e o
NDE/Matemática não foi notificado sobre os encaminhamentos para a avaliação in loco dos
cursos de formação de professores.

Art. 26. Caberá ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) elaborar novo formato avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
para os cursos de formação de professores, em consonância ao que dispõe esta Resolução.

Parágrafo único. O Inep deverá aplicar o novo do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes para os cursos de formação de professores em até 2 (dois) anos a partir da
publicação desta Resolução.

Não há divulgação do novo formato avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE) para o curso de Licenciatura em Matemática o que pode ocasionar
prejuízos ao desempenho dos estudantes que estiverem seguindo uma matriz curricular que
seja diferente da atual exigência do ENADE.

3. A Resolução CNE/CP nº 2/2019 explicita no

Art. 29. As competências gerais docentes, as competências específicas e as respectivas
habilidades da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação
Básica, previstas nesta Resolução, deverão ser revisadas pelo CNE, sempre que houver
revisão da Base Nacional Comum Curricular.

Neste sentido, sugerimos que o Conselho Superior da UNIR estabeleça a regra de que os PPC
dos cursos não precisem ser tramitados novamente em todas as instâncias colegiadas da
instituição, se a revisão da Base Nacional Comum Curricular ou Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-FORMAÇÃO) não for superior a
40% dos seus dispositivos legais.

E também, se o PPC do curso atender nas atuais condições as necessidades indicadas nas
normativas, bastando um relatório do NDE que correlacione o atendimento dos dispositivos
(artigos) da resolução no mínimo em 75%.

A justificativa envolve a manutenção do Princípio da Celeridade processual, evocada no que
dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXVIII que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”.

4. Considerando que ainda não ocorreu de forma efetiva a implementação da BNCC em
Rondônia e, portanto, é importante verificar como se dará essa organização curricular no
Estado, a fim de que se possa subsidiar juntamente com o que consta nas diretrizes a
reformulação do PPC, de forma a atender as realidades regionais.

5. Outro ponto de preocupação do corpo docente de licenciatura em matemática é a
implicação da redução da carga horária de componentes curriculares específicos de
matemática que terá sua carga horária total diminuída para liberar espaço para outas
atividades.

6. A Resolução CNE/CP nº 2/2019 não deixa claro como será implementado a
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curricularização da extensão proposta pelo Resolução CES n0 007 de 18 de dezembro de
2018.

7. Atualmente o Curso de Licenciatura em Matemática já está com dois PPCs em execução,
ambos atendendo as exigências da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de Julho de 2015 e
fica complexo implementar e executar concomitantemente um terceiro PPC para atender a
CNE/CP nº 2/2019. Sendo que até o momento sequer temos egressos do Projeto mais
recente para ter oportunidade de avaliá-lo e identificar as lacunas para a elaboração de um
novo.

 

 

Ji-Paraná, 24 de maio de 2021

 

Membros do NDE da Matemática

Fernando Luiz Cardoso - (Presidente)

Lucia De Fatima De Medeiros Brandão Dias

Reginaldo Tudeia dos Santos

Nerio Aparecido Cardoso

Marlos G de Albuquerque

 

Demais professores presentes a reunião de trabalho.

Carlos Alberto Almendras Montero,

Marcia Rosa Uliana

Lenilson Sergio Candido

Emerson da Silva Ribeiro

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Membro, em
01/06/2021, às 20:27, 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, Membro, em
02/06/2021, às 12:37, 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
0681950 e o código CRC 8A5D2E09.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0681950
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