
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos quatorze dias do mês de julho de 2021, às 8h15mim, por videoconferência através
do google meet, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Licenciatura em Matemá ca de Ji-Paraná, estando presentes os professores: Lenilson Sergio Candido;
Lúcia de Fá ma de Medeiros Brandão Dias; Marlos Gomes de Albuquerque e Nerio Aparecido Cardoso;
o professor Reginaldo Tudeia dos Santos jus ficou sua ausência. O professor Marlos começa a
reunião informando que o NDE está com suas a vidades atrasadas e que é preciso organizá-las para
atender aos novos documentos em vigência. A professora Lúcia ressalta sobre a importância de se
reestruturar o NDE, e informa que nesta reunião deve ser eleito o novo presidente do referido núcleo,
mas com a ausência do professor Reginaldo não foi possível decidir sobre o tema. Em seguida a
professora Lúcia apresenta um levantamento sobre as disciplinas que são equivalentes aos cursos de
Licenciatura em Matemá ca e do Bacharelado em Esta s ca. Após discussão ficou definido que a
professora Lúcia deve apresentar na próxima reunião o levantamento dos professores que trabalham
com as referidas disciplinas, estes docentes comporão comissão que farão análise buscando ver a
possibilidade de unificar as disciplinas comuns nos dois cursos. A pedido do professor Marlos o
professor Lenilson faz uma breve explanação sobre a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro DE
2019, que define as Diretrizes nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em
especial o capítulo 11 que trata da distribuição da carga horária e componentes curriculares dos
cursos de Licenciatura. O professor afirma que não é possível fazer a distribuição e análise das
componentes curriculares do curso por um só olhar, recomendou que é necessário realizar um estudo
e uma discussão mais aprofundados para atender essa parte da Resolução. Às 9 horas o professor
Reginaldo entra na reunião e começa sua par cipação. O professor Marlos apresenta explanação
sobre a Resolução 309, de 31 de março de 2021, que trata da regulamentação da curricularização das
a vidades de extensão nos cursos de graduação na UNIR, após discussão e esclarecimentos o
professor Marlos se diz preocupado com os prazos para atualização dos projetos, nesse sen do é
necessário fazer estudos por todos, para traçar um plano de reformulação do PPC, com a par cipação
de todos que compõem a Licenciatura em Matemá ca. Após discussão foi definido como
encaminhamento que todos estudassem as Resoluções e posteriormente fosse retomada uma nova
rodada de estudos para aprofundamento, reunião essa marcada para o dia 21 de julho de 2021 às 14
horas. Em seguida o tema da presidência do Núcleo é retomado e após discussão e acordado por
todos, o novo presidente do NDE de Matemá ca é o professor Marlos Gomes de Albuquerque. Ficou
definido para a próxima reunião a aprovação dos planos das disciplinas das professoras Lúcia e
Eliana. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 11h07min e eu, Prof. Lenilson Sergio
Candido, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Membro, em
03/08/2021, às 17:13, 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
03/08/2021, às 17:20, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, às 21:52, 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 MARCIA ROSA ULIANA, Presidente, em 04/08/2021,
às 09:04, 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 04/08/2021, às 09:07, 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
14/09/2021, às 18:22, 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
0730794 e o código CRC 5C0FC4AA.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0730794
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Avenida  Pres idente Dutra  2965, - Ba i rro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - https ://www.unir.br
  

EDITAL Nº 1/2021

Processo nº 99955899a.000002/2020-62

De ordem do do Presidente do CONDEP-DAME, no uso de suas atribuições, convocamos todos os
docentes que atuam no curso de Licenciatura em Matemá ca para a Reunião de Trabalho, a ser
realizada na quarta-feira 08/09/2021, às 09 horas, por webconferência, pelo
link: meet.google.com/ybc-aotc-ubd ou pelo telefone (US)+1 252-787-0094  PIN: 928 943 306#

 

a) Reformulação do PPC do Curso de Licenciatura em Matemática

 

Prof Dr. Nerio Aparecido Cardoso 
Chefe do DAME
Portaria 450/GR/UNIR/2020

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
30/08/2021, às 20:29, 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
0748698 e o código CRC A4831767.

 

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0748698
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2021, às 15 horas (HORÁRIO LOCAL), por webconferência, link
de acesso  h ps://meet.google.com/cjf-srxu-zdf, realizou-se a décima reunião ordinária do núcleo
docente estruturante do curso de matemá ca do departamento de matemá ca e esta s ca em Ji-
Paraná, sob a Presidência do prof. Marlos Albuquerque e com o comparecimento dos professores
Reginaldo Tudeia, Lenilson Sergio Candido, Lúcia Brandão Dias e Nério Aparecido Cardoso. A pauta da
reunião foi: Pauta 1) Lista dos nomes dos professores que trabalharão na análise das equivalência
das disciplinas comuns dos cursos da Esta s ca e Matemá ca. Pauta 2) Resolução CNE 002/2019 e
Pauta 3) Planos de ensino das professoras Eliana Leite e  Lúcia Brandão Dias.   O Presidente iniciou a
reunião dando boas vindas a todos. Em seguida deu-se início as discussões: Ponto de Pauta 1: Os
presentes fizeram a discussão sobre a análise das disciplinas comuns aos cursos de Esta s ca e
Matemá ca. Optou-se por abrir um processo SEI tendo integrantes docentes dos cursos e que
comumente ministram as disciplinas. Foi apresentada a relação das disciplinas juntamente com a
relação de nomes de professores para analisar a possibilidade de equivalência entre os cursos de
Esta s ca e Matemá ca. As disciplinas foram: Cálculo I, II e III a serem analisadas pelos professores
Gabi Nunes, Carlos Alberto e Lúcia Brandão Dias; Álgebra Linear e Cálculo Numérico a serem
analisadas pelos professores Carlos Alberto e Laís Mayara;  Matemá ca financeira por Ricardo José
Silva; Geometria Analí ca e Vetorial e Lógica Matemá ca analisadas pelos professores Marlos
Albuquerque e Luana Lúcia; Equações Diferenciais por Reginaldo Tudeia e Lúcia Brandão
Dias; Matemá ca básica e Matemá ca I analisadas por Gabi Nunes, Lenilson Candido e Márcia
Uliana. As análises destas disciplinas devem ser feitas no tocante a verificar se, assim como elas
estão, são equivalentes ou não segundo as resoluções vigentes na UNIR. Colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade. Ponto de pauta 2: Em seguida, foi abordada a Resolução CNE 02-2019
que trata da Diretrizes Curriculares para Formação de Professores e analisada pelo grupo com a
finalidade de Reformulação do PPC. Como deliberação, ficou aprovado que os professores Marlos
Albuquerque e Lúcia Brandão Dias se reunirão para análise desta Resolução a fim de fazer uma
triagem de quais assuntos incialmente precisam ser discu dos e assim, a par r desta análise,
proporão encaminhamentos precisos para os demais professores. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Ponto de Pauta 3: Com respeito aos Planos de Ensino, período
2020.2, da professora Eliana Leite, referentes as disciplinas Psicologia da Educação e Projeto de TCC e
da professora Lúcia Brandão Dias referentes as disciplinas Cálculo 2 e Cálculo 3 foram analisados
pelo NDE e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Lúcia de Fá ma de Medeiros Brandão Dias, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Membro, em
14/09/2021, às 18:09, 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
14/09/2021, às 18:20, 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 14/09/2021, às 22:28, 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
15/09/2021, às 10:10, 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
0753571 e o código CRC 11C5F460.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0753571
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 dias do mês de agosto de 2021, as 8 h, por meio de videoconferência se reuniram os membros
do NDE do curso de Licenciatura em Matemá ca pra sua reunião ordinária. Es veram presentes, Lúcia
de Fá ma de Medeiros Brandão, Marlos Gomes de Albuquerque, Lenilson Sérgio Candido e Reginaldo
Tudeia dos Santos. O professor Nerio Aparecido Cardoso, jus ficou sua ausência por estar ministrando
aula neste horário e data. Pontos de Pauta: Ponto 1 - Reformulação do PPC; Ponto 2 -  Oferecimento
das disciplinas concernentes ao semestre 2021/1. O presidente deu boas vindas e agradeceu a
presença de todos e na sequência iniciou as discussões. Ponto de pauta 1: Referente a reformulação
do PPC com base no Ar go 11 da Resolução nº 2 de 2019/MEC os professores Lúcia e Marlos
elaboraram três tabelas separadas por grupo de disciplinas, conforme arquivo em anexo (0755283),
apresentaram aos integrantes do NDE para apreciação. Após as análises foi proposto e acatado por
unanimidade que os três grupos de disciplinas devem ser analisados pelo corpo docente do curso,
inves gando quais temas e conteúdos o PPC atual atendem a Resolução 2 MEC 2019, bem como o
grupo de professores também deve informar quais não não estão contemplados. Para tanto ficou
decidido que este NDE fará uma solicitação ao Chefe de Departamento no sen do de convocar
os professores para uma reunião de trabalho, a ser realizada dia 8 de setembro de 2021, com inicio as
9h onde será explicado a dinâmica de estudos. Ponto de pauta 2: Em atendimento a solicitação do
Chefe de Departamento, no sen do do NDE definir e indicar as disciplinas que serão ofertadas para o
semestre 2021-1 com início previsto para novembro de 2021, o NDE passou a discu r o tema e, após
as ponderações, decidiu que serão oferecidas as disciplinas dos períodos impares que compõem a
matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemá ca e além, dessas componentes
curriculares, será encaminhado aos propensos formandos um formulário eletrônico, consultado quais
disciplinas faltam para a conclusão do curso de forma que também o DAME possa atender essas
demandas quando possível. O resultado será apresentado em reunião do DAME. Nada mais havendo a
tratar a reunião foi encerrada as 9h50min, eu, Marlos Gomes de Albuquerque, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
15/09/2021, às 10:07, 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
15/09/2021, às 10:47, 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
0755258 e o código CRC B3A8CA15.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0755258
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Distribuição de disciplinas de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 

Professores: Fanny, Emerson, Fernando, Márcia 

Prezados professores, como é de seu conhecimento com vistas atender a legislação atual  o NDE da Licenciatura em Matemática está trabalhando na reformulação 

do atual PPC. Nosso trabalho deve ser desenvolvido com base na Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 que em seu artigo 11 separa as disciplinas 

em três grupos. Vocês compõem o grupo Grupo III que de acordo com a Resolução tem a seguinte característica: 

GRUPO  III 

800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, 

segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos 

I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Art. 15. No Grupo III, a carga horária de 800 horas para a 

prática pedagógica deve estar intrinsecamente articulada, desde o primeiro ano do curso, com os estudos e com a prática previstos nos componentes curriculares, 

e devem ser assim distribuídas: 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, em ambiente de ensino e aprendizagem; e 400 horas, ao longo do curso, 

entre os temas dos Grupos I e II.  

Olhando o PPC da Licenciatura em Matemática em vigor, de acordo com nosso entendimento, o grupo III contempla as disciplinas que estão elencadas na coluna 

I da tabela abaixo e deram um total de 930 horas, assim divididas: 400 horas de estágio Supervisionado e 530 horas de práticas como componente curricular. 

Na coluna II, registramos as exigências que a Resolução nº 2/MEC faz para este grupo. Caso discordem que a lista da coluna I seja diferente da que apresentamos, 

favor nos comunicar. 

A contribuição desse grupo deve vir na coluna III, onde pedimos que façam uma análise do atual PPC, identificando quais temáticas/habilidade da coluna II, 

estão contempladas nas disciplinas da coluna I atualmente em nosso PPC. À medida que forem encontrando, pedimos que façam o registro na coluna III, dizendo 

em qual disciplina tal temática/habilidade é abordada. Ao encerrar as análises, caso tenha sobrado alguma temática/habilidade que não está sendo contemplada 

atualmente, pedimos que apresentem alternativas de inclusão de novas disciplinas para estas temáticas/habilidade que ficaram de fora, ou uma alternativa, 

apresentem a proposta da inclusão da temática/habilidade numa disciplina já existente. 

 

I II III 

Quais disciplina do PPC atual fazem parte desse 

grupo? 

Quais regras exigem a Resolução? Em qual disciplina a exigência é atendida? 
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1) Álgebra Linear (15h); 

2) Análise Real; 

3) Cálculo I (20h); 

4) Cálculo II (15h); 

5) Cálculo III (40h); 

6) Cálculo IV (15h); 

7) Cálculo numérico (15h); 

8) Educação e Inclusão no Ensino da 

Matemática (10h); 

9) Equações Diferenciais (15h); 

10) Estágio Supervisionado do Ensino 

Fundamental I (80h); 

11) Estágio Supervisionado do Ensino 

Fundamental II (120); 

12) Estágio Supervisionado do Ensino Médio 

I (120); 

13) Estágio Supervisionado do Ensino Médio 

II (80); 

14) Estatística I (15h); 

15) Geometria Analítica e Vetorial (15h); 

16) Geometria Espacial (15h); 

17) Geometria Plana (15h); 

18) LIBRAS (40h); 

19) Matemática I  (40h); 

20) Matemática II (40h); 

21) Matemática III (40h); 

22) Metodologia da Pesquisa Cientifica (20h); 

23) Metodologia e Prática de Matemática do 

Ensino Fundamental (40h); 

24) Metodologia e Prática de Matemática do 

Ensino Médio (40h) 

O processo instaurador da prática pedagógica 

deve ser efetivado mediante o prévio ajuste 

formal entre a instituição formadora e a 

instituição associada ou conveniada, com 

preferência para as escolas e as instituições 

públicas. 

 

A prática pedagógica deve, obrigatoriamente, ser 

acompanhada por docente da instituição 

formadora e por 1 (um) professor experiente da 

escola onde o estudante a realiza, com vistas à 

união entre a teoria e a prática e entre a instituição 

formadora e o campo de atuação. 

 

A prática deve estar presente em todo o percurso 

formativo do licenciando, com a participação de 

toda a equipe docente da instituição formadora, 

devendo ser desenvolvida em uma progressão 

que, partindo da familiarização inicial com a 

atividade docente, conduza, de modo harmônico e 

coerente, ao estágio supervisionado, no qual a 

prática deverá ser engajada e incluir  a 

mobilização, a integração e a aplicação do que foi 

aprendido no curso, bem como deve estar voltada 

para resolver os problemas e as dificuldades 

vivenciadas nos anos anteriores de estudo e 

pesquisa. 

 

As práticas devem ser registradas em portfólio, 

que compile evidências das aprendizagens do 

licenciando requeridas para a docência, tais como 

planejamento, avaliação e conhecimento do 

conteúdo. 

 

As práticas mencionadas no parágrafo anterior 

consistem no planejamento de sequências 

didáticas, na aplicação de aulas, na aprendizagem 
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25) Psicologia da Educação (15h) 

26) Tecnologias Educacionais aplicadas ao 

Ensino de Matemática (40h); 

27) Tópicos de Educação Matemática (10h); 

 

Observação: as disciplinas acima deram 

um total de 930 horas, assim divididas: 

400 horas de estágio Supervisionado e 

530 horas de práticas como componente 

curricular. 

dos educandos e nas devolutivas dadas pelo 

professor. 
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Distribuição de disciplinas de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 

Professores: Marlos, Lúcia, Lenilson, Carlos, Reginaldo, Ricardo, Fernando, Vânia, Enoque, Fanny. 

Prezados professores, como é de seu conhecimento com vistas atender a legislação atual  o NDE da Licenciatura em Matemática está trabalhando na reformulação 

do atual PPC. Nosso trabalho deve ser desenvolvido com base na Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 que em seu artigo 11 separa as disciplinas 

em três grupos. Vocês compõem o grupo Grupo II que de acordo com a Resolução tem a seguinte característica: 

GRUPO  II 

1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, 

e para o domínio pedagógico desses conteúdos; Para o curso de formação de professores nos anos finais do Ensino Fundamental, e do Ensino Médio, as 1.600 

horas, para aprofundar e desenvolver os saberes específicos, podem ser ofertadas, de acordo com a organização curricular, do seguinte modo: componentes 

curriculares, componentes interdisciplinares ou áreas de estudos, nos termos do respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Olhando o PPC da Licenciatura em Matemática em vigor, de acordo com nosso entendimento, o grupo II contempla as disciplinas que estão elencadas na coluna 

I da tabela abaixo e deram um total de 2.080 horas incluindo a parte de prática como componente curricular. A carga horária prática dentre as disciplinas listadas 

na coluna II é de 315 h, de forma que subtraindo da carga horária total, sobra a parte teórica com carga horária de 1.765 horas. Na coluna II, registramos as 

exigências que a Resolução nº 2/MEC faz para este grupo. Caso discordem que a lista da coluna I seja diferente da que apresentamos, favor nos comunicar. 

A contribuição desse grupo deve vir na coluna III, onde pedimos que façam uma análise do atual PPC, identificando quais temáticas/habilidade da coluna II, 

estão contempladas nas disciplinas da coluna I atualmente em nosso PPC. À medida que forem encontrando, pedimos que façam o registro na coluna III, dizendo 

em qual disciplina tal temática/habilidade é abordada. Ao encerrar as análises, caso tenha sobrado alguma temática/habilidade que não está sendo contemplada 

atualmente, pedimos que apresentem alternativas de inclusão de novas disciplinas para estas temáticas/habilidade que ficaram de fora, ou outra alternativa, 

apresentem a proposta da inclusão da temática/habilidade numa disciplina já existente. 

 

I II III 

Quais disciplina do PPC atual fazem parte desse 

grupo? 

Qual temática ou habilidade exige a Resolução? Em qual disciplina a temática é abordada? 

1) Álgebra Linear (80 – 15); 

2) Análise Real (80 – 0); 

3) Cálculo I (120 – 20); 

I - proficiência em Língua Portuguesa falada e 

escrita, leitura, produção e utilização dos 

diferentes gêneros de textos, bem como a prática 
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4) Cálculo II (80 – 15); 

5) Cálculo III (120 – 40); 

6) Cálculo IV (80 – 15); 

7) Cálculo numérico (80 – 15); 

8) Equações Diferenciais (80 – 15); 

9) Estatística I (80 – 15); 

10) Estruturas Algébricas I (80 – 0); 

11) Física Básica (80 – 0); 

12) Geometria Analítica e Vetorial (80 – 15); 

13) Geometria Espacial (80 – 15); 

14) Geometria Plana (80 – 15); 

15) História da Matemática (80 –  0); 

16) Língua Portuguesa; disciplina a ser 

incluída no novo PPC 

17) Lógica Matemática (40 – 0); 

18) Matemática Financeira (80 – 0); 

19) Matemática I (120 – 40); 

20) Matemática II (120 – 40); 

21) Matemática III (120 – 40); 

22) Optativa (80h). 

23) Teoria dos Números (80 – 0); 

24) Variáveis Complexas (80 – 0); 

 

 

Observação: nos parêntesis acima o 

primeiro valor corresponde a carga 

horária total da disciplina, o segundo 

valor é a carga horária de prática como 

componente curricular que já existe na 

mesma disciplina. 

A carga horária total das disciplinas 

acima é de 2.080 horas incluindo a parte 

de registro e comunicação, levando-se em 

consideração o domínio da norma culta; 

II - conhecimento da Matemática para 

instrumentalizar as atividades de conhecimento, 

produção, interpretação e uso das estatísticas e 

indicadores educacionais; 

 

III - compreensão do conhecimento pedagógico 

do conteúdo proposto para o curso e da vivência 

dos estudantes com esse conteúdo; 

 

IV - vivência, aprendizagem e utilização da 

linguagem digital em situações de ensino e de 

aprendizagem na Educação Básica; 

 

V – resolução de problemas, engajamento em 

processos investigativos de aprendizagem, 

atividades de mediação e intervenção na 

realidade, realização de projetos e trabalhos 

coletivos, e adoção de outras estratégias que 

propiciem o contato prático com o 

mundo da educação e da escola; 

 

VI - articulação entre as atividades práticas 

realizadas na escola e na sala de aula com 

as que serão efetivadas durante o estágio 

supervisionado; 

 

VII - vivência e aprendizagem de metodologias e 

estratégias que desenvolvam, nos 

estudantes, a criatividade e a inovação, devendo 

ser considerada a diversidade como recurso 

enriquecedor da aprendizagem; 

 

VIII - alfabetização, domínio de seus 

fundamentos e domínio pedagógico dos 

processos e das aprendizagens envolvidas, com 

centralidade nos resultados quanto à fluência 
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de prática como componente curricular. A 

carga horária prática dentre as disciplinas 

listadas nesta coluna é de 315 h, de forma 

que subtraindo da carga horária total, 

sobra a parte teórica com carga horária de 

1.765 horas. 

Queremos ainda destacar que segundo os 

artigos 11 e 15 da resolução 02/2019, a 

carga horária prática das disciplinas são 

computadas nas 400 horas elencadas no 

grupo III para prática como componente 

curricular.  

em leitura, à compreensão de textos e à produção 

de escrita das crianças, dos jovens e dos adultos; 

IX - articulação entre os conteúdos das áreas e os 

componentes da BNCC-Formação com os 

fundamentos políticos referentes à equidade, à 

igualdade e à compreensão do compromisso do 

professor com o conteúdo a ser aprendido; e 

 

X - engajamento com sua formação e seu 

desenvolvimento profissional, participação e 

comprometimento com a escola, com as relações 

interpessoais, sociais e emocionais. 
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Distribuição de disciplinas de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 

Professores: Emerson, Eliana, Fanny, Márcia, Irene e Enoque. 

Prezados professores, como é de seu conhecimento com vistas atender a legislação atual  o NDE da Licenciatura em Matemática está trabalhando na reformulação 

do atual PPC. Nosso trabalho deve ser desenvolvido com base na Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 que em seu artigo 11 separa as 

disciplinas em três grupos. Vocês compõem o grupo Grupo I que de acordo com a Resolução tem a seguinte característica: 

GRUPO  I 

800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas 

articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. No Grupo I, a carga horária de 800 horas deve ter início no 1º ano, a partir da integração das 

três dimensões das competências profissionais docentes – conhecimento, prática e engajamento profissionais – como organizadoras do currículo e dos conteúdos 

segundo as competências e habilidades previstas na BNCC-Educação Básica para as etapas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Olhando o PPC da Licenciatura em Matemática em vigor, de acordo com nosso entendimento, o grupo I contempla as disciplinas que estão elencadas na 

coluna I da tabela abaixo e deram um total de 840 horas incluindo a parte de prática como componente curricular. A carga horária prática dentre as disciplinas 

listadas na coluna I é de 215 h, de forma que subtraindo da carga horária total, sobra a parte teórica com carga horária de 625 horas. 

 Na coluna II, registramos as exigências que a Resolução nº 2/MEC faz para este grupo. Caso discordem que a lista da coluna I seja diferente da que apresentamos, 

favor nos comunicar. 

A contribuição desse grupo deve vir na coluna III, onde pedimos que façam uma análise do atual PPC, identificando quais temáticas da coluna II, estão 

contempladas nas disciplinas da coluna I atualmente em nosso PPC. À medida que forem encontrando, pedimos que façam o registro na coluna III, dizendo em 

qual disciplina tal temática é abordada.  

Ao encerrar as análises, caso tenha sobrado alguma temática que não está sendo contemplada atualmente, pedimos que apresentem alternativas de inclusão de 

novas disciplinas para estas temáticas que ficaram de fora, ou outra alternativa, apresentem a proposta da inclusão da temática numa disciplina já existente. 

 

I II III 

Quais disciplina do PPC atual fazem parte desse 

grupo? 

O que exige a Resolução? Em qual disciplina a temática é abordada? 
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1) Didática Geral (80 - 0h). 

2) Educação e Inclusão no Ensino da 

Matemática (80 - 10h); 

3) Filosofia das Ciências (40h – 0h); 

4) LIBRAS (80h – 40h); 

5) Metodologia da Pesquisa Cientifica (80h 

– 20h); 

6) Metodologia e Prática de Matemática do 

Ensino Fundamental (0h - 40h); 

7) Metodologia e Prática de Matemática do 

Ensino Médio (0h - 40h); 

8) Optativa (80h); 

9) Políticas Educacionais: Organização da 

Educação Brasileira (80h - 0h); 

10) Projeto de Pesquisa de TCC (40h); 

atividade de aprofundamento atividade de 

aprofundamento 40h 

11) Psicologia da Educação (80h – 15h); 

12) Tecnologias Educacionais aplicadas ao 

Ensino de Matemática (80h – 40h); 

13) Tópicos de Educação Matemática (80h – 

10h);  

 

 

Observação: nos parêntesis acima o 

primeiro valor corresponde a carga 

horária total da disciplina, o segundo 

valor é a carga horária de prática como 

componente curricular que já existe na 

mesma disciplina. 

A carga horária total das disciplinas 

acima (com exceção do número 10) é de 

840 horas incluindo a parte de prática 

No Grupo I, devem ser tratadas ainda as seguintes 

temáticas: 

I - Currículos e seus marcos legais: 

a) LDB, devendo ser destacado o art. 26-A; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais; 

c) BNCC: introdução, fundamentos e 

estrutura; e 

d) currículos estaduais, municipais e/ou da 

escola em que trabalha. 

 

II - didática e seus fundamentos: 

a) compreensão da natureza do conhecimento 

e reconhecimento da importância de sua 

contextualização na realidade da escola e dos 

estudantes; 

b) visão ampla do processo formativo e 

socioemocional como relevante para o 

desenvolvimento, nos estudantes, das 

competências e habilidades para sua vida; 

c) manejo dos ritmos, espaços e tempos para 

dinamizar o trabalho de sala de aula e 

motivar os estudantes; 

d) elaboração e aplicação dos procedimentos 

de avaliação de forma que subsidiem e 

garantam efetivamente os processos 

progressivos de aprendizagem e de 

recuperação contínua dos estudantes; 

e) realização de trabalho e projetos que 

favoreçam as atividades de aprendizagem 

colaborativa; e 

f) compreensão básica dos fenômenos digitais 

e do pensamento computacional, bem como 

de suas implicações nos processos de ensino-

aprendizagem na contemporaneidade. 
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como componente curricular. A carga 

horária prática dentre as disciplinas 

listadas nesta coluna é de 215 h, de forma 

que subtraindo da carga horária total, 

sobra a parte teórica com carga horária de 

625 horas. 

Queremos ainda destacar que segundo os 

artigos 11 e 15 da resolução 02/2019, a 

carga horária prática das disciplinas são 

computadas nas 400 horas elencadas no 

grupo III para prática como componente 

curricular 

 

III - metodologias, práticas de ensino ou 

didáticas específicas dos conteúdos a serem 

ensinados, devendo ser considerado o 

desenvolvimento dos estudantes, e que 

possibilitem o domínio pedagógico do 

conteúdo, bem como a gestão e o 

planejamento do processo de ensino 

e de aprendizagem; 

 

IV - gestão escolar com especial ênfase nas 

questões relativas ao projeto pedagógico 

da escola, ao regimento escolar, aos planos de 

trabalho anual, aos colegiados, aos auxiliares 

da escola e às famílias dos estudantes; 

 

V - marcos legais, conhecimentos e conceitos 

básicos da Educação Especial, das 

propostas e projetos para o atendimento dos 

estudantes com deficiência e necessidades 

especiais; 

 

VI - interpretação e utilização, na prática 

docente, dos indicadores e das informações 

presentes nas avaliações do desempenho 

escolar, realizadas pelo MEC e pelas 

secretarias de Educação; 

 

VII – desenvolvimento acadêmico e 

profissional próprio, por meio do 

comprometimento com a escola e participação 

em processos formativos de melhoria das 

relações interpessoais para o aperfeiçoamento 

integral de todos os envolvidos no trabalho 

escolar; 

 

VIII - conhecimento da cultura da escola, o 

que pode facilitar a mediação dos conflitos; 
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IX - compreensão dos fundamentos históricos, 

sociológicos e filosóficos; das ideias e das 

práticas pedagógicas; da concepção da escola 

como instituição e de seu papel na sociedade; 

e da concepção do papel social do professor; 

 

X - conhecimento das grandes vertentes 

teóricas que explicam os processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem para 

melhor compreender as dimensões cognitivas, 

sociais, afetivas e físicas, suas implicações na 

vida das crianças e adolescentes e de suas 

interações com seu meio sociocultural; 

 

XI - conhecimento sobre como as pessoas 

aprendem, compreensão e aplicação desse 

conhecimento para melhorar a prática 

docente;; 

 

XII - entendimento sobre o sistema 

educacional brasileiro, sua evolução histórica 

e suas políticas, para fundamentar a análise da 

educação escolar no país, bem como 

possibilitar ao futuro professor compreender o 

contexto no qual exercerá sua prática e 

 

XIII - compreensão dos contextos 

socioculturais dos estudantes e dos seus 

territórios educativos. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 8 dias do mês de setembro de 2021, as 9 h, por meio de videoconferência se reuniram os
membros do NDE do curso de Licenciatura em Matemá ca para realização de reunião de trabalho
tendo por convidados os professores que ministram aulas no curso de Licenciatura em Matemá ca.
Es veram presentes: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Carlos Alberto Almendras Montero, Eliana
Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Irene Ioko Taguchi Sakuno, Lenilson Sérgio Candido,
Lúcia de Fá ma de Medeiros Brandão, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio
Aparecido Cardoso, Reginaldo Tudeia dos Santos e Ricardo José Souza e Silva. Pauta de discussão:
Análise do rol de disciplina do atual PPC em relação a Resolução 2/MEC 2019. O professor Marlos
Gomes de Albuquerque na condição de presidente do NDE do curso de Licenciatura em Matemá ca
deu boas vindas e agradeceu a todos pela presença. Explicou aos professores o obje vo da reunião é
para dar con nuidade as discussões de reformulação do PPC em consonância o que exige a Resolução
2/MEC, 2019. O NDE solicita que os docentes façam uma análise no rol de disciplinas do atual PPC
comparando ao que é exigido via Resolução 2/MEC, buscando iden ficar quais temas e habilidades
são atendidas e quais não. Para auxiliar a análise o NDE construiu três tabelas (0755283) que foram
elaboradas com base na respec va Resolução. Os registros devem ser realizados na tabela que foi
separada em três grupos de disciplinas e, cada grupo sendo composto por docentes que ministram as
respec vas disciplinas. Durante a reunião outras temá cas vieram para discussão dos docentes a
exemplo da curricularização, o assunto foi deba do entre os presentes, entretanto, o professor Marlos
explicou que neste momento inicial, antes de executar outras demandas relacionadas a reformulação,
faz-se necessário que a analise solicitada pelo NDE seja feita previamente e que outras ações
relacionadas a reformulação serão realizadas posteriormente. O grupo concordou e ficou decidida a
data de 19 de setembro de 2021 como prazo de devolução das tabelas ao NDE, contendo os resultados
dos três grupos de disciplinas analisados pelos docentes. Nada mais havendo a tratar, as 10h10 min, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Marlos Gomes de
Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
09/09/2021, às 16:19, 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 LENILSON SERGIO CANDIDO, Membro, em
14/09/2021, às 18:10, 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
14/09/2021, às 18:22, 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 14/09/2021, às 22:29, 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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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
0755285 e o código CRC FE5ACE84.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0755285
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Em primeiro de outubro de dois mil e vinte e um , às nove horas, teve início a reunião do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Licenciatura em Matemática. Estavam presentes
os professores: Lenilson Sergio Candido, Lucia de Fátima de Medeiros Brandão Dias,
Reginaldo Tudeia dos Santos. O professor Marlos Gomes de Albuquerque justificou sua
ausência pois estava no mesmo horário, em banca de Mestrado do PPGEM como
avaliador. A reunião foi presidida pelo professor Lenilson Sergio Candido e teve pauta
única que consistiu em analisar os Planos de Ensino referentes as disciplinas que serão
ofertadas no semestre 2021-1, com início previsto para novembro de 2021. Os Planos
avaliados foram inseridos pelos professores via Processo SEI nº 23118.010201/2021-36.
Após as análises pelos membros deste NDE, verificou-se que alguns Planos precisam de
ajustes conforme listado na tabela abaixo, entretanto todos foram aprovados e os
professores devem fazer as devidas correções e devolver neste processo para
publicação na página do Departamento:

Disciplina Professor(a) Correção indicada

Geometria
Espacial 

Marcia Rosa
Uliana

No item avaliação, no plano, relatar como as atividades
assíncronas serão avaliadas com relação a frequência.

Políticas
Educacionais 

Irene Ioko
Taguchi
Sakuno

Incluir no Plano, na parte de avaliação: Serão aprovados
os alunos com nota 6,0 e com frequência mínima de 75%.

Cálculo IV
Fernando
Luiz
Cardoso

Corrigir o cronograma no seguinte item: 68 aulas de 50 min
e 48 aulas de 50 min que totalizam 96 aulas de 50 min ou 80
horas relógio.

Matemática II

Fernando
Luiz
Cardoso e
Marcia Rosa
Uliana

Corrigir o cronograma no seguinte item: 68 aulas de 50 min
e 48 aulas de 50 min que totalizam 96 aulas de 50 min ou 80
horas relógio.

Estágio
Supervisionado
do Ensino
Médio I

Fernando
Luiz
Cardoso

Refazer a parte de identificação pois não aparece o nome
do professor e nem o nome do chefe do Departamento. Na
parte superior da identificação está história da Matemática.
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Análise Real I
Carlos
Alberto
Almendras
Montero 

No item avaliação, no plano, relatar como as atividades
assíncronas serão avaliadas com relação a frequência.

Análise Real II
Carlos
Alberto
Almendras
Montero

No item avaliação, no plano, relatar como as atividades
assíncronas serão avaliadas com relação a frequência.

Didática Geral Eliana Alves
Pereira Leite

Incluir cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Projeto de
Pesquisa de
TCC

Eliana Alves
Pereira Leite

Incluir cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Metodologia e
Prática do
Ensino
Fundamental

Eliana Alves
Pereira Leite

Incluir cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Cálculo
Numérico

Reginaldo
Tudeia dos
Santos

Incluir cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Cálculo III
Reginaldo
Tudeia dos
Santos

Incluir cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Equações
Diferenciais

Reginaldo
Tudeia dos
Santos

Incluir cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Estatística I
Ricardo
José Souza
da Silva

No item avaliação, no plano, relatar como as atividades
assíncronas serão avaliadas com relação a frequência.

Física Básica
Ricardo
José Souza
da Silva

No item avaliação, no plano, relatar como as atividades
assíncronas serão avaliadas com relação a frequência.

Teoria dos
Números

Marlos
Gomes de
Albuquerque

ok
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Cálculo I
Marlos
Gomes de
Albuquerque

ok

História da
Matemática

Emerson da
Silva Ribeiro Ok

Estágio
Supervisionado
do Ensino
Fundamental II

Emerson da
Silva Ribeiro Ok

Matemática I Lenilson

Incluir no campo avaliação o seguinte texto: O aluno que
obtiver aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) e
frequência mínima de 75%, estará aprovado. Caso não
consiga nota maior ou igual a 6,0 (seis) fará avaliação
repositiva de acordo com os critérios Institucionais.

Estruturas
Algébricas I Lenilson

Incluir no campo avaliação o seguinte texto: O aluno que
obtiver aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) e
frequência mínima de 75%, estará aprovado. Caso não
consiga nota maior ou igual a 6,0 (seis) fará avaliação
repositiva de acordo com os critérios Institucionais.

Lógica
Matemática

Enoque da
Silva Reis

Refazer a parte de identificação pois não aparece o nome
do professor e nem o nome do chefe do Departamento. 

 

Como a disciplina contempla 40hs apenas teórica. O NDE
solicita esclarecimentos quanto a forma de avaliar,
apresentada, que contempla recursos práticos.

Exemplo.

- Elaboração de sequência didática;

- Planejamento e execução de uma aula;

- Elaboração de narrativa sobre a prática vivenciada.

O NDE entende que esses itens não cabem na disciplina
de carga teórica.

 

Falta cronograma de registro das aulas síncronas e
assíncronas.

Refazer a parte de identificação pois não aparece o nome
do professor e nem o nome do chefe do Departamento. 
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Psicologia da
Educação

Enoque da
Silva Reis

 

No item avaliação, no plano.

Relatar como as atividades assíncronas serão avaliadas
com relação a frequência.

 

Acrescentar o cronograma de registro das aulas síncronas
e assíncronas.

Prática do
Ensino Médio

Enoque da
Silva Reis

Refazer a parte de identificação pois não aparece o nome
do professor e nem o nome do chefe do Departamento. 

 

No item avaliação, no plano, relatar como as atividades
assíncronas serão avaliadas com relação a frequência.

 

Acrescentar o cronograma de registro das aulas síncronas
e assíncronas

 

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Membro, em
01/10/2021, às 19:54, 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
02/10/2021, às 18:47, 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 04/10/2021, às 05:20, 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
06/12/2021, às 08:51, 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
0773230 e o código CRC 8CF07518.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0773230
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 8h15, de forma remota via chamada Google Mett,
realizou-se a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemá ca - Campus Ji-
Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do professor Marlos Gomes
de Albuquerque e com o comparecimento dos professores Reginaldo Tudeia, Lenilson Sergio Candido,
Lúcia Brandão Dias e Nério Aparecido Cardoso. O Presidente iniciou os trabalhos  dando boas vindas
aos presentes e anunciado a pauta 1) Análise dos três quadros respondidos pelos docentes do
corpo acerca da Reformulação curricular especificamente dos grupos constantes no Ar go 11 da
Resolução 2/CNE/2019 que define as Diretrizes Nacionais Curriculares para a formação de
professores. Os quadros (0831756), (0821760), (0831762) foram e discu dos pelos membros
integrantes e, ao final ficou decidido que os docentes Lúcia e Marlos farão um compilamento dos três
quadros e trarão em momento propicio para deliberação neste NDE.  2) Processo SEI nº
23118.011433/2021-10 recebido da CPAV e que trata da avaliação de cursos. Após a leitura do
despacho e discu r a solicitação da CPAv, os docentes do curso tomaram a decisão de fazer a análise
dos dados cole vos dos ques onários dos discentes respondidos a CPAV sobre avaliação do curso.
Para tanto, distribuiu-se entre os membros do NDE as questões constantes neste ques onário de
forma que cada um faça uma análise e traga para estudo cole vo em reunião do NDE a ser realizada
dia 07 de dezembro de 2021. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 9h35min e eu,
Prof. Marlos Gomes de Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
06/12/2021, às 09:30, 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
06/12/2021, às 10:00, 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 LENILSON SERGIO CANDIDO, Membro, em
06/12/2021, às 15:27, 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
0831735 e o código CRC EAE4DD62.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0831735
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 8h00, de forma remota via chamada Google Meet,
realizou-se a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemá ca - Campus Ji-
Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do professor Marlos Gomes
de Albuquerque e com o comparecimento dos professores Gabi Nunes Silva, Lenilson Sergio Candido,
Lúcia Brandão Dias e Reginaldo Tudeia dos Santos. O Presidente iniciou os trabalhos dando boas
vindas aos presentes e anunciou a pauta: 1. comunicado de assinatura em ata, pedido para
desconsiderar a assinatura feita em reunião do dia 1 de outubro de 2021; 2. Divulgação do novo
calendário de a vidades da CPAV; 3. Reunião com CPAV (par cipação da Lucia) 4. Análise das
respostas dos membros do NDE ao ques onário dos alunos respondido a CPAV. Con nuando a reunião
o professor Marlos informa que as demandas de trabalho do NDE, estão grandes, neste sen do
informa que vai criar grupos de trabalho e dividir as a vidades entre os membros. Primeiro item de
pauta: o professor Marlos solicita o registro em ata de que assinou por equívoco a ata da reunião do
dia 1 de outubro de 2021. aprovada a solicitação por todos os conselheiros; Segundo item de pauta:
O professor Marlos mostra o novo calendário das a vidades da CPAV informa que temos até dia 30 de
dezembro de 2021 para analisar e fazer o relatório da pesquisa enviada pela CPAV sobre o curso de
Matemá ca, os membros concordaram em registrar o calendário em suas a vidades; Terceiro item
de pauta: A professora Lúcia, a pedido do professor Marlos, par cipou de uma reunião com os
membros da CPAV no dia 06 de dezembro de 2021, informa que reunião a professora Lúcia informa
que a equipe da CPAV local será responsável pela organização dos encontros sobre avaliação dos
cursos no Campus e que os NDEs vão poder falar dos ques onários nos encontros, os membros
acolhem e registram as informações; Quarto item de pauta: Os membros do Conselho analisaram os
quatro primeiros grupos de perguntas enviados pela CPAV, questões essas respondidas pelos
acadêmicos do curso, registrado em anexo a análise de cada questão. As análises das questões foram
até o ítem Q2 da questão 04 que trata sobre “Questões para avaliar o quanto o discente considera
que o Curso ofertou experiências - Licenciatura em Matemá ca”. No final da reunião o professor
Lenilson Sergio Candido solicita o registro de sua saída do NDE, pois vai assumir outras a vidades
administra vas no Campus, con nuará no NDE até o dia 30 de dezembro de 2020. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às 11h05mine eu, Prof. Lenilson Sergio Candido, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Membro, em
14/12/2021, às 15:28, 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
14/12/2021, às 18:52, 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
15/12/2021, 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.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 15/12/2021, às 13:39, 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
0840658 e o código CRC E191F821.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0840658
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 8h10, de forma remota via chamada Google
Meet, realizou-se a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemá ca - Campus
Ji-Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do professor Dr. Marlos
Gomes de Albuquerque e com o comparecimento dos professores Dra. Gabi Nunes Silva, Dr. Lenilson
Sergio Candido, Dra. Lúcia Brandão Dias e Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos. O Presidente iniciou os
trabalhos cumprimentando os presentes e em seguida, deu sequência a reunião de análise do
ques onário aplicado pela CPAV, que trata da avaliação de cursos, aos alunos do Curso de
Licenciatura em Matemá ca da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. As análises
foram a par r da parte 04 que trata sobre “Questões para avaliar o quanto o discente considera
que o Curso ofertou experiências - Licenciatura em Matemática”,  a partir do íntem Q3 que trata de
“A vidades de Ensino ar culadas com debates relacionados aos temas das necessidades sociais,
econômicas e políticas do Estado de Rondônia, e/ou Regional e/ou do País” até a parte 06. O relatório
encontra-se no documento anexo "Relatório de análise do NDE - questões respondidas por alunos
(0841685)". Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 10h18min e eu, Prof. Dr. Reginaldo
Tudeia dos Santos, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
15/12/2021, às 11:42, 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 15/12/2021, às 13:39, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
15/12/2021, às 14:13, 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
0841722 e o código CRC AB9CAA1F.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0841722
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 15h, de forma remota via chamada Google Meet,
realizou-se a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemá ca - Campus Ji-
Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do professor Dr. Marlos
Gomes de Albuquerque e com o comparecimento dos professores Dra. Gabi Nunes Silva, Dra. Lúcia
Brandão Dias e Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos. Devido uma consulta médica, o Presidente chegou
depois de iniciado os trabalhos os quais foram iniciados pela professora Lúcia. Foi dado sequência a
reunião anterior com a  análise do ques onário aplicado pela CPAV, que trata da avaliação de cursos,
aos alunos do Curso de Licenciatura em Matemá ca da Universidade Federal de Rondônia, Campus de
Ji-Paraná.   As análises con nuaram,  con nuamos a par r da questão 08 que trata sobre “Questões
para avaliar o quanto o discente está sa sfeito com a Gestão do Curso -Licenciatura
Matemática”.  Foi feita a análise item a item dessa questão, assim como da questão 09 que trata
sobre “Questões para avaliar o quanto o discente considera que o Curso zelou pela atenção ás
condições de oferta - Licenciatura em Matemá ca”. Em seguida foi analisado a questão 07 que
trata de “Questões para avaliar o quanto o discente se sente informado quanto aspectos
relacionados a estrutura e funcionamento do Curso - Licenciatura Matemá ca”. Finalizado essa
análise, foi escrita uma resposta para cada item de cada questão, esse documento se encontra
anexado ao processo sob número 0842025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as
17h25min e eu, Profa. Dra. Lúcia Brandão Dias, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 26/12/2021, às 17:13, 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
0842026 e o código CRC DDFD325A.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0842026
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 8h, de forma remota via chamada Google Meet,
realizou-se a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemá ca - Campus Ji-
Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do professor Dr. Marlos
Gomes de Albuquerque e com o comparecimento dos professores Dra. Lúcia Brandão Dias e Dr.
Reginaldo Tudeia dos Santos. O presidente agradeceu a presença de todos e iniciou com os membros
do NDE a  análise do ques onário aplicado pela CPAV, que trata da avaliação de cursos, desta feita o
ques onário respondido pelos docentes do Curso de Licenciatura em Matemá ca da Universidade
Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná.   No período matu no a reunião se estendeu até as
10h45min onde foram feitas as análises dos gráficos 1 a 5, dado avanço do horário, os membros
fizeram uma pausa combinando o retorno às 14 horas . No período vesper no, as a vidades foram
iniciadas às 14h05min e con nuando as análises dos ques onários, concluiu-se os gráficos 6 a 8.
Cada gráfico, item a item foi analisado e escrito uma resposta que se encontra anexa a esta Ata
(0847912). Na con nuidade os membros deliberam acerca da realização do Seminário publico de
avaliação dos ques onários respondidos para a CPAV, ficando marcado para a terça-feira, dia 21 de
dezembro, das 19 horas às 22h40min, no formato virtual via chamada Google Meet. Visando
disponibilizar um tempo maior para a o Seminário, este será realizado aos mesmo tempo, porém em
duas salas dis ntas: na sala virtual com os alunos ficarão os professores Marlos e Reginaldo,
enquanto que na sala virtual com os docentes os professores Lúcia e Lenilson. O seminário com os
técnicos será realizado na quarta-feira, dia 22/12/2021. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada as 17h25min e eu, Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
21/12/2021, às 17:56, 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
21/12/2021, às 18:12, 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 26/12/2021, às 17:13, 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
0847883 e o código CRC 1C5D5143.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos  21 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 19h, de forma remota via chamada Google
Meet, realizou-se o Seminário-CPAv com os docentes do curso de licenciatura em Matemática,
conduzido pelo correspondente NDE representado pelos membros professor Lenilson Candido e
professora Lúcia Brandão Dias. Nessa reunião estavam presentes os professores Emerson
Ribeiro, Carlos Almendras, Eliana Leite, Márcia Uliana, Ana Fanny, Lúcia Brandão, Lenilson
Candido, Fernando Cardoso, Márcio Costa e Enoque Reis. Sob a presidência dos professores
Lenilson e Lúcia a reunião deu início às 19h com a leitura das perguntas do questionário de
avaliação do curso elaborado pela CPAv. Foi lida a resposta dada pelo NDE no sentido de refutar
ou validar as notas obtidas em cada pergunta, os docentes foram ponderando sobre as respostas
dadas pelo NDE e em algumas respostas houveram acréscimos e  esclarecimentos que
enriqueceram as respostas dadas pelo NDE. As respostas analisadas e apresentadas pelo NDE
neste seminário podem ser lidas no documento 0851091.  No seminário com os docentes cada
pergunta foi analisada até a questão Q2 do Gráfico 3 e esta análise está descrita no documento
0851088.  Após a análise da questão Q2 do Gráfico 3, constatando que alguns docentes não
conseguiram responder ao questionário, os docentes chegaram à conclusão que o questionário
não reflete as respostas dos docentes do curso de matemática e, dessa forma, não faria sentido
continuar refutando ou concordando com as respostas. Foi levantada a hipótese de estar
acontecendo um equívoco nas respostas dos docentes do curso de matemática, pois foi
constatado na reunião que no universo dos 10 professores que estavam participando do
seminário, apenas 2 declararam ter respondido o questionário. Dessa forma, existe uma aparente
inconsistência de ter 10 professores respondendo o questionário quando apenas 2 declararam ter
respondido e, assim há uma indicação que provavelmente não são respostas de docentes que
realmente acompanham o curso de licenciatura em Matemática. Portanto, os docentes tomaram a
decisão de não mais continuar analisando as respostas pois elas não retratam o pensamento dos
docentes do curso de Matemática e a sugestão dada pelos docentes foi fazer uma nova aplicação
do questionário somente para o curso de matemática para sanar a dúvida levantada pelos
mesmos acerca desse questionário de avaliação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada as 21h38min e eu, Profa. Dra. Lúcia Brandão Dias, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente  

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro
da Comissão, em 28/12/2021, às 11:33, 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 LENILSON SERGIO CANDIDO, Docente, em
28/12/2021, às 11:42, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
28/12/2021, às 13:19, 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 MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 28/12/2021, às
13:53, 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 FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em
29/12/2021, às 09:43, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente,
em 29/12/2021, às 10:48, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
30/12/2021, às 15:36, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
30/12/2021, às 16:24, 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
0851094 e o código CRC 3B2C9A7D.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0851094
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DO SEMINÁRIO INTERNO PARA AVALIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
DA UNIR EM JI-PARANÁ

NDE E DISCENTES

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2021, os membros do NDE da Licenciatura em
Matemá ca professores Reginaldo Tudeia dos Santos e Marlos Gomes de Albuquerque se reuniram
com os discentes do curso a fim de realizarem análise cole va dos dados apresentados pela CPAv
como resposta a ques onário respondidos anteriormente pelos alunos concernentes a avaliação
interna desta Licenciatura. A reunião ocorreu de forma virtual via Google Meet e teve início às
19h15min, com os professores Reginaldo e Marlos dando boas-vindas aos presentes e explicando os
obje vos e dinâmica do seminário. O ques onário analisado con nha nove temas, cada um deles com
várias questões e, as respostas dadas pelos alunos a tais questões foram entregues a este NDE pela
CPAV em forma de gráfico, donde no decorrer da reunião cada uma das questões dos nove gráficos
foram lidas e analisadas pelos presentes. Ao final, quase 60 questões foram refutadas mostrando que
as notas atribuídas não condizem com a realidade do curso. Dentre as considerações destaca-se
algumas delas mencionadas pelos discentes: (a) faz-se necessário um trabalho prévio com os
discentes antes da aplicação do ques onário para que entendam a estrutura do que e como vão
responder as questões, de forma a conscien zá-los antes de responderem ao ques onário; (b) Alguns
alunos responderam às perguntas, porém sem as entender bem, afirmaram não ter conhecimento para
muitas delas e que várias geraram dúvidas de forma que as questões deveriam ser mais obje vas e
esclarecedoras; (c) Outros afirmaram que optaram em não responder porque não nham elementos
suficientes para essas respostas; (c) Considerando que o conhecimento de um aluno recém chegado
ao curso é diferente daquele que já está a dois ou mais anos na licenciatura, propuseram que as
questões sejam elaboradas de acordo com o período do curso que o aluno se encontra; (d) causou
estranheza questões des nadas aos cursos de saúde e Medicina apresentarem conceitos, mesmo
sendo um curso que não é da área; (e) Alguns alunos que estão cursando até o terceiro período
afirmaram que, por conta da pandemia, não veram a oportunidade de comparecer presencialmente
para conhecer a estrutura sica e funcional de toda a ins tuição e, de fato, responderam perguntas
sem a noção correta. Também foi iden ficado uma falha, ao marcar “desconheço”  o respondente
apenas estava indicando que não conhece o tema e não nha condições de responde-lo, entretanto ao
observar os gráficos o termo foi interpretando como que a a vidade não vesse sido realizada, tendo
como consequência pontuação baixa para o curso. A reunião durou até às 22:05 e a sala virtual
chegou a registrar a presença de 44 discentes, entretanto por ter avançado no horário, apenas 39
alunos assinaram a frequência que foi realizada via formulário Google e se encontra em anexo via
documento (0851200). Nada mais havendo a tratar, os professores deram por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, professor Marlos Gomes de Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
27/12/2021, às 17:34, 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
27/12/2021, às 17:54, 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
0851203 e o código CRC 69AFA10B.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0851203
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DO SEMINÁRIO INTERNO PARA AVALIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
DA UNIR EM JI-PARANÁ NDE E TÉCNICOS

Aos 22 (vinte e dois dias) do mês de dezembro de 2021, as 8h30min, os membros do NDE da
Licenciatura em Matemá ca professores Lúcia de Fá ma Brandão Dias, Marlos Gomes de
Albuquerque e Reginaldo Tudeia dos Santos se reuniram com a técnica em informá ca Juliana Valin
Campos e apenas por alguns minutos com a técnica Camila Silva de Gois que alegou problemas de
comunicação (que seu microfone não estava funcionando) e logo saiu da sala de reunião.  O obje vo
da reunião foi para realizar análise dos dados apresentados pela CPAv como resposta ao ques onário
respondido anteriormente pelas técnicas, concernentes a avaliação interna desta Licenciatura. A
reunião ocorreu de forma virtual via Google Meet e teve início às 8h30min, com os professores Lúcia,
Reginaldo e Marlos dando boas-vindas a técnica Juliana e um pouco mais tarde a técnica Camila e foi
explicado o obje vo e dinâmica do seminário. O ques onário analisado con nha nove temas, cada um
deles com várias questões e, as respostas dadas a tais questões foram entregues a este NDE pela
CPAv em forma de gráfico. Na reunião foi comentado que o referido ques onário foi respondido por 06
(seis) técnicos enquanto o Departamento de Matemá ca e Esta s ca conta com apenas duas
técnicas já mencionadas no início dessa ata.  A técnica Juliana iniciou sua fala mostrando desconforto
ao ter respondido o ques onário porque con nha questões das quais ela não nha conhecimento por
ser não ser de sua área de atuação, como exemplo foi citada a questão ‘Informe o quanto você
considera o Curso avaliado ar culado com o Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) da
UNIR”, dentre as muitas questões de cunho pedagógico e não inerente ao conhecimento necessário
para atuação de técnica de laboratório de informá ca.   Juliana comentou ainda, que ao responder o
referido ques onário, teve a impressão que ela deveria ter conhecimento didá co pedagógico para ter
esse conhecimento de PPC do curso e do PDI da Universidade, o que ela não tem por ser área diversa
da de sua atuação, no departamento. Ela ressaltou que tem conhecimento de alguns pontos do PDI,
como as que trata de inves mento e de TI para conhecer o que a UNIR havia programado nesse
sen do, mas na parte pedagógica ela não tem conhecimento por ter que se debruçar em assuntos de
análise de sistema, de sua responsabilidade. Ela sugeriu que fosse feito um estudo para
esclarecimentos tanto de técnicos quanto de alunos para melhor entender sobre as questões e poder
responder com mais conhecimento sobre o assunto. A técnica Camila, em seu breve momento em que
par cipou da reunião, comentou que o ques onário foi direcionado a alunos e docentes e não assunto
de conhecimento para que técnico pudesse responder de forma mais adequada. Diante de exposto, a
professora Lucia argumentou que o questionário deveria ser refeito e aplicado novamente apenas para
as duas técnicas que são lotadas no DAME e conhecem a realidade do Curso e não como fora
respondido anteriormente, por técnicos que não fazem parte do Departamento de Matemá ca e
Esta s ca, posicionamento corroborado pelo professor Reginaldo que entende que as questões
devam ser reformuladas e adequadas ao que é de responsabilidade e conhecimento dos técnicos
lotados no DAME, mesmo que isso implique em mais trabalho para a CPAv mas que seja em prol da
avaliação adequada do Curso de Licenciatura em  Matemá ca. O professor Marlos comentou sobre a
importância de um seminário público para que os membros do NDE entendessem melhor o porquê das
respostas dadas e em especial, em uma das falas da Juliana quando disse que eu ‘marquei a resposta
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como desconheço o assunto’ no sen do de que não se aplica, mas a CPAv entendeu como algo que
não tenha sido feito pela Universidade, pelo Departamento ou pelos professores. Por fim, o professor
Marlos disse que acataria a decisão dos demais professores por entender que é a melhor opção e, que
em outro momento, em reunião com o NDE, seria tomada as decisões devidas, não só sobre a questão
dos técnicos como também sobre os discentes e docentes. Os membros do NDE entendem que o
resultado do ques onário respondido por seis técnicos, sendo 4 externos ao DAME, não representa
uma avaliação estrita do curso de Licenciatura em Matemá ca, portanto não concordam com os
resultados apresentados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 9h26min e eu, Prof.
Reginaldo Tudeia dos Santos, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
29/12/2021, às 13:30, 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 JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório,
em 30/12/2021, às 09:25, 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
30/12/2021, às 14:50, 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
da Comissão, em 30/12/2021, às 19:27, 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
0852962 e o código CRC 2E4695A0.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0852962
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