
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Em 01 de fevereiro do ano de 2022, às 9h00, 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 as presenças dos demais membros do NDE, professores Dra. Lúcia Brandão Dias,
Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos e Dr. Nerio Aparecido Cardoso. O professor Dr. Marcio Costa Araújo,
jus ficou sua ausência por se encontrar em férias. O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando
os presentes e em seguida, iniciou a reunião para finalização do relatório final sobres os ques onários
aplicados pela CPAV, aos docentes, discentes e técnicos do Curso de Licenciatura em Matemá ca da
Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná.   Dentre outros assuntos, na reunião foi
produzida análise geral sobre os ques onários e o que foi tratado nos seminários com docentes,
discentes e técnicos e a conclusão final do relatório. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada as 11h20min 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
01/02/2022, às 12:39, 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
01/02/2022, às 15:38, 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 01/02/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
28/03/2022, às 09:54, 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
0873643 e o código CRC 6DBB4F46.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0873643
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2022, às 14h05min, 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 doutores: Lúcia Brandão Dias,
Marcio Costa de Araújo Filho e Reginaldo Tudeia dos Santos. O presidente agradeceu a presença de
todos e comunicou a ausência do prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso que jus ficou, que no mesmo
horário, estaria par cipando de outra reunião com o Procurador Ins tucional. O prof. Marlos deu as
boas vindas ao novo membro do NDE professor Marcio Costa de Araújo Filho, que depois de um tempo
fora, retorna a este Núcleo. A seguir, o presidente iniciou a pauta da Reunião: Tema 1 - Calendário de
Reuniões do NDE Matemá ca para 2022. Após as varias discussões e, considerando a urgência de
Reformulação do PPC da Licenciatura em Matemá ca, foi aprovado por unanimidade que as reuniões
ocorrerão  duas vezes ao mês, fixando como calendário, a segunda e a quarta terças-feiras do mês,
com início às 14 horas; Tema 2 - Apreciação dos Planos de Ensino Docentes 2021-2, que terá início
em 25 de abril e término 9 de agosto de 2022. A metodologia u lizada foi por meio da análise de cada
um dos documentos e, de forma geral, após as análises, indicou que ao corpo docente que sejam
tomadas as seguintes providências: (1) Em atendimento a Resolução 391/CONSEA, Ar go 5º, item VI,
e à decisão do CONDEP/ DAME na  2ª Reunião Ordinária de 2022, todos os professores devem
informar em seus Planos de Ensino a forma de oferta da disciplina (presencial, remota ou hibrida). O
NDE solicita que façam isso no campo metodologia; (2) Para os docentes que vão atuar de forma
presencial, que indiquem em seu cronograma os percentuais de aulas presenciais e aulas assíncronas;
(3) Para os docentes que vão atuar de forma remota, que indiquem o percentual de aulas síncronas e
de assíncronas; (4) No mais, de forma individual, o NDE recomenda os ajustes que devem ser
realizados em cada Plano de Ensino de acordo com o quadro a seguir e, na sequência, após realizados
os ajustes, solicita-se a cada docente que inclua o Plano de Ensino REVISADO no Processo Sei n.
23118.001767/2022-58 com prazo máximo o dia 28 de março de 2022, pois os membros deste NDE, se
reunirão novamente, a par r das 14 horas do dia 29 de março de 2022, para a análise final destes
documentos e posterior encaminhamento para apreciação em reunião do CONDEP/DAME.

Disciplina Professor Modalidade Observação

Álgebra Linear Marcio Presencial.
Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. Corrigir a data da Resolução. Incluir percentual de aulas presenciais e de
assíncronas.

Análise Real I Carlos Presencial
Retirar o termo híbrido de todo o Plano, uma vez seu cronograma e metodologia indicam modalidade presencial. No cronograma incluir
percentual de aulas presenciais e aulas assíncronas. As aulas noturnas constantes no quadro de horário no cronograma vão até as 22h40min,
devendo incluir neste, o horário de intervalo (observar o dia 6 de junho no cronograma).

Cálculo II Marlos Presencial
Rever parte teórica (65) e parte prática (15). Revisar as notas de 0 a 10 de acordo com a Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021 do CONSEA.
Colocar percentual para aprovação e condição de repositiva e condicionar as condições para presenças das aulas assíncronas.  Arrumar o
cronograma incluindo o horário de intervalo.

Cálculo II Lúcia Presencial Corrigir a ementa. Incluir o horário de intervalo no cronograma. Incluir percentual de aulas presencial e de assíncronas.

Cálculo IV Carlos Presencial
Retirar o termo híbrido de todo o Plano, uma vez seu cronograma e metodologia indicam modalidade presencial. No cronograma incluir
percentual de aulas presenciais e aulas assíncronas. O quadro de horário no cronograma vai até as 17h20min, devendo incluir neste, o horário
de intervalo com início as 13h50min.

Cálculo Numérico Reginaldo Presencial Especificar a forma de oferta da disciplina. Incluir percentual de aulas presenciais e aulas assíncronas.

Educação e Inclusão
no Ensino de
Matemática

Marcia Presencial Sem necessidade de ajustes.

Estágio
Supervisionado do EF I

Emerson Presencial No quadro de avaliação corrigir a nota de acordo com os artigos 4º e 5º da Resolução Nº 338, DE 14 de julho de 2021 do CONSEA.

Estágio
Supervisionado do EF II

Fernando Presencial

Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. No cabeçalho, identificar o nome do professor responsável pela disciplina. No item
avaliação corrigir o termo Estágio Supervisionado do Ensino Médio, por Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II. Substituir “Escola do
Ensino Médio para Escola do Ensino Fundamental”. Identificar na Metodologia como será realizada a avaliação da realização de estágio na
escola.

Estágio
Supervisionado do EM
II

Ana Fanny Remoto

No quadro de avaliação corrigir a nota de acordo com os artigos 4º e 5º da Resolução Nº 338, DE 14 de julho de 2021 do CONSEA. Com base no
Artigo 3º da Resolução nº 391 de 25 de fevereiro de 2022, recomenda-se anexar ao plano de ensino autodeclaração justificando a permanência
em trabalho remoto de acordo com o artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, ou observar no plano
que tal autodeclaração foi apresentada.

Filosofia das Ciências Ricardo Presencial.

Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. Corrigir o quadro de horário que vai até as 20h40min, consistindo em duas aulas
presenciais de 50min, ou seja, colocar o horário de acordo com o que consta no SIGAA. No cronograma incluir percentual de aulas presenciais e
aulas assíncronas. Organizar a simbologia no cronograma, incluindo um, dois ou nenhum asterisco conforme está na legenda. Há símbolo no
cronograma que não estão identificados na legenda

Geometria Analítica e
Vetorial

Lúcia Presencial Corrigir a ementa. Incluir o horário de intervalo no cronograma. Incluir percentual de aulas presencial e de assíncronas.

Geometria Plana Fernando
Presencial
ou Híbrido?

Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. No cabeçalho, identificar o nome do professor responsável pela disciplina. Incluir
percentual de aulas presenciais e aulas assíncronas. Caso a disciplina seja oferecida na modalidade híbrida, com base no Artigo 3º da
Resolução nº 391 de 25 de fevereiro de 2022, recomenda-se anexar ao plano de ensino autodeclaração justificando a permanência em trabalho
híbrido de acordo com o artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021 , ou observar no plano que tal
autodeclaração foi apresentada. Tal dúvida surgiu em virtude de que seu Plano não atinge o mínimo de 50% de aulas presenciais. Na avaliação
especificar como vai ser cobrada as presenças das aulas assíncronas.

História da Educação Enoque Presencial

Na metodologia trocar o termo presencial e online pelo termo modalidade presencial em todo o Plano, para evitar confusão com sistema híbrido.
Trocar o termo online por assíncrono em todo o Plano de ensino.  Na avaliação especificar como vão ser cobrada as presenças nas atividades
assíncronas. No cronograma trocar o título Psicologia da Educação por História da Educação. O horário das aulas no cronograma vai até as
22h40min, devendo incluir neste, o horário de intervalo. Revisar os horários das aulas assíncronas que coincidem com as presenciais.

Na metodologia trocar o termo presencial e online pelo termo modalidade presencial em todo o Plano, para evitar confusão com sistema híbrido.
Trocar o termo online por assíncrono em todo o Plano de ensino.  Na avaliação especificar como vão ser cobrada as presenças nas atividades
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LIBRAS Enoque Presencial
Trocar o termo online por assíncrono em todo o Plano de ensino.  Na avaliação especificar como vão ser cobrada as presenças nas atividades
assíncronas. No cronograma trocar o título Psicologia da Educação por LIBRAS. O horário das aulas no cronograma vai até as 22h40min, devendo
incluir neste, o horário de intervalo. Revisar os horários das aulas assíncronas que coincidem com as presenciais.

Matemática Financeira
Ricardo
Presencial

Presencial

Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. Corrigir os horários no cronograma colocando os horários de acordo os constantes
no SIGAA, incluir o horário de intervalo no cronograma.  No cronograma incluir percentual de aulas presenciais e aulas assíncronas. Organizar a
simbologia no cronograma, incluindo um, dois ou nenhum asterisco conforme está na legenda. Há símbolos no cronograma que não estão
identificados na legenda.

Matemática III Marcio Presencial.
Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. Corrigir a data da Resolução. Incluir percentual de aulas presenciais e de
assíncronas.

Metodologia da
Pesquisa Científica.

Irene  
Na metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. No quadro de avaliação corrigir a nota de acordo com os artigos 4º e 5º da
Resolução Nº 338, DE 14 de julho de 2021 do CONSEA e especificar em que situação o aluno fará prova repositiva.

Projeto de Pesquisa de
TCC

Eliana Presencial No quadro de avaliação corrigir a nota de acordo com os artigos 4º e 5º da Resolução Nº 338, DE 14 de julho de 2021 do CONSEA.

Tecnologias
Educacionais
Aplicadas ao Ensino
de Matemática

Emerson Presencial No cronograma o quadro de horário vai até as 22h40min, devendo incluir neste, o horário de intervalo.

Tópicos da Educação
Matemática.

Eliana Presencial
No quadro de avaliação corrigir a nota de acordo com os artigos 4º e 5º da Resolução Nº 338, DE 14 de julho de 2021 do CONSEA. Mencionar no
quadro de avaliação em que situação o aluno fará prova repositiva. A disciplina será ofertada totalmente de forma presencial? Se for presencial
e assíncrona, informar os respectivos percentuais. Incluir quadro com cronograma.

Variáveis Complexas Reginaldo Presencial Na Metodologia, especificar a forma de oferta da disciplina. Incluir percentual de aulas presenciais e aulas assíncronas.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 17h20min e eu, Prof. Dr. Marlos Gomes de
Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os membros do NDE
Matemática, assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
28/03/2022, às 10:29, 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
28/03/2022, às 10:40, 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
28/03/2022, às 17:12, 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 28/03/2022, às 23:13, 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
0917675 e o código CRC 8C2915C5.

Referência: Processo nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0917675
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 29 dias do mês de março do ano de 2022, às 14h, 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 doutores: Lúcia Brandão Dias,
Marcio Costa de Araújo Filho e Reginaldo Tudeia dos Santos. O presidente iniciou a pauta única da
Reunião: Apreciação das revisões/indicações realizadas por este NDE referentes aos Planos de
Ensino Docentes 2021-2. Em reunião realizada por este NDE em 22 de março de 2022, os Planos
foram analisados e, como encaminhamento foram indicados aos docentes, via processo
SEI 23118.001767/2022-58 conforme despacho (0914134) que fizessem alguns ajustes em seus Planos
e reapresentam para apreciação na reunião de hoje. Os membros deste Núcleo Docente Estruturante
analisaram as versões dos Planos e observaram que os docentes atenderam as indicações e, desta
maneira, todos os Planos analisados estão aprovados no âmbito deste NDE e elencados na tabela
abaixo. Reitera-se que estes documentos são referentes ao semestre le vo 2021.2 a ser ministrado no
período de 25 de abril a 9 de agosto de 2022. Por fim, O NDE da Licenciatura em Matemá ca,
encaminhou o processo SEI 23118.001767/2022-58 para apreciação do CONDEP/DAME e, em
cumprimento ao Cronograma para o semestre 2021-2, solicitou que após a decisão, os Planos
aprovados sejam publicados no site do DAME até o dia 18 de abril de 2022 .

Disciplina Professor Modalidade

Álgebra Linear Márcio Presencial.

Análise Real I Carlos Presencial

Cálculo II Marlos Presencial

Cálculo II Lúcia Presencial

Cálculo IV Carlos Presencial

Cálculo Numérico Reginaldo Presencial

Educação e Inclusão no Ensino de Matemática Marcia Presencial

Estágio Supervisionado do EF I Emerson Presencial
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Estágio Supervisionado do EM II Ana Fanny Remoto

Filosofia das Ciências Ricardo Presencial.

Geometria Analítica e Vetorial Lúcia Presencial

História da Educação Enoque Presencial

LIBRAS Enoque Presencial

Matemática Financeira Ricardo Presencial

Matemática III Márcio Presencial.

Projeto de Pesquisa de TCC Eliana Presencial

Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino de
Matemática Emerson Presencial

Tópicos da Educação Matemática. Eliana Presencial

Variáveis Complexas Reginaldo Presencial

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 15h40min e eu, Prof. Dr. Marlos Gomes de
Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os membros do NDE
Matemática, assinada eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
30/03/2022, às 11:57, 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
30/03/2022, às 12:28, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
30/03/2022, às 12:56, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 30/03/2022, às 21:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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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
0920766 e o código CRC 0F31E07F.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0920766
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2022, às 14h, 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 doutores: Lúcia Brandão Dias,
Marcio Costa de Araújo Filho, Nerio Aparecido Cardoso e Reginaldo Tudeia dos Santos. O presidente
iniciou a reunião com a pauta 1. . Processo SEI n.  23118.002045/2022-11 que trata de processo de
contratação de serviço de biblioteca virtual. O processo é comum a todos os Cursos da UNIR e o
professor Nerio, chefe de Departamento DAME, informou que através desse serviço alunos e
professores terão acesso a bibliografia virtual para consultas e estudos. Informou também que em
momento anterior ficou decidido que o Curso de Matemá ca fez a opção de acesso as obras da
"Minha Biblioteca". Na con nuidade discu u-se os encaminhamentos e ficou decidido que os
membros do NDE/Matemá ca farão um levantamento das obras que constam na Biblioteca sica de
Ji-Paraná e que atendem as referências do PPC do curso, bem como farão o mesmo levantamento
verificando no rol de livros da "Minha Biblioteca", quantas obras atendem as componentes
curriculares básicas e complementares do PPC da Licenciatura em Matemá ca a fim de calcular o
percentual que esta biblioteca virtual a nge em atendimento as obras do curso. Ficou marcada uma
nova reunião deste NDE para segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, com início às 8 horas para fazer o
despacho solicitado pelo referido processo. Na con nuidade deu-se início a pauta 2. Cronograma de
reformulação do PPC. Os membros deste NDE mostraram por unanimidade uma preocupação com os
prazos para reformulação do PPC do curso, pois a carga de trabalho des nada a este Núcleo, não está
permitido que se dê continuidade as discussões concernentes a reformulação do PPC. Após os debates
ficou acordado que todos os membros deste NDE farão uma leitura prévia do Manual de Reformulação
Curricular encaminhado pela UNIR para que entendam os procedimentos que deverão ser adotados na
con nuidade da reformulação, bem como compreender as questão relacionadas a curricularização da
extensão. Ficou marcado o dia 10 de maio de 2022, como data para reunião onde serão tratados os
assuntos da reformulação curricular do PPC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as
15h30min e eu, Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
vai por todos os membros do NDE Matemática, assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
26/04/2022, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
27/04/2022, às 12:48, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 02/05/2022, às 11:10, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
02/05/2022, às 11:10, 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
0948864 e o código CRC E38ECE85.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0948864
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

  

DESPACHO

  

Processo nº 99955899a.000002/2020-62

 

  

Ao Prof. Nerio Aparecido Cardoso
Chefe de Departamento

 

Em atendimento ao Memorando-Circular 4 (0925004) constate no Processo Sei N 23118.002045/2022-
11 e, em atendimento a solicitação do Chefe de Departamento o NDE Matemá ca fez o levamento da
bibliografia, levando em conta a lista de livros da biblioteca virtual “Minha Biblioteca” em relação ao
PPC do Curso e chegou aos seguintes resultados: es ma va fato concreto para bibliografia básica
16,91% e para bibliografia complementar 12,64% de atendimento do curso (conforme tabela abaixo).

Também em atendimento a Vossa Instrução em reunião deste NDE, realizada dia 26 de abril de 2022,
no sentido de fazer um levantamento do percentual de livros que constam na “Minha Biblioteca” e não
constam na Biblioteca sica de Ji-Paraná,  o NDE da Licenciatura em Matemá ca, fez o levantamento
indicado e chegou ao resultado que a biblioteca virtual denominada “Minha Biblioteca” possui apenas
9,75% da bibliografia básica e 9,33% da bibliografia complementar que compõem a referência do PPC
da Licenciatura em Matemática e que não têm na biblioteca física do Campus.

Entretanto, o percentual total de livros sicos existentes na biblioteca atualmente com relação ao PPC
é de 44,40%, quanto à plataforma virtual “Minha Biblioteca” o percentual total de livros digitais
existentes com relação ao PPC é de apenas 13,9%. Diante deste percentual baixo, o NDE entende que
é mais vantajoso usar os recursos para aquisição de livros sicos atendendo a obras que 100% estão
no PPC.

No tocante a capacidade máxima para estudantes do curso de Licenciatura em Matemá ca o número
é 200 alunos, quanto a capacidade de docentes do DAME tem-se o número de 24.

Em observação ao processo em tela, concluímos que os Despachos feitos até o momento, foram
realizados pelos Chefes de Departamentos dos respec vos cursos, desta maneira, encaminhamos
para Vossa Senhoria este memorando com o resultado, lembrando que o prazo máximo para resposta
é até hoje, dia 2 de maio de 2022. 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA

 

OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA DO DEPARTAMENTO
ESTIMATIVA FATO CONCRETO: PPC
DO CURSO

 

Unidades
Gestora

 

Cursos de Graduação

Manifestação de
Interesse na
contratação

de Plataformas Acervo
Bibliográfico Digital

Quantidade de
Licença para o Corpo
Discentes

 

Quantidade de Licença
para o Corpo Docente

 

Justificativa da
Necessidade da
contratação

 

Bibliografia básica
(%)

 

Bibliografia
Complementar (%)

 

 

 

 

Campus
Ji- Paraná

 

 

 

 

Matemática/Licenciatura

Minha Biblioteca 200 24  16,91% 12,64%

EBSCO      

Biblioteca Virtual Person      

Outra plataforma Indicad:      

 

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
02/05/2022, às 16:12, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Membro, em
02/05/2022, às 17:07, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
02/05/2022, às 17:18, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 04/05/2022, às 09:22, 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
0954172 e o código CRC 6A95DB6F.

Referência: Processo nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0954172
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2022, às 14h, 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 doutores: Lúcia Brandão Dias,
Marcio Costa de Araújo Filho, Nerio Aparecido Cardoso e Reginaldo Tudeia dos Santos. O presidente
iniciou a reunião com a pauta 1. Reformulação do PPC de Matemá ca. O professor Marlos iniciou a
reunião  demonstrando preocupação com os prazos para reformulação do PPC do curso e explanou a
respeito de alguns pontos do ar go 11 da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019,
além disso relembrou que já temos alguns trabalhos feitos no departamento que poderão ser
aproveitados para a reformulação, por exemplo, uma pesquisa se as ementas das disciplinas atuais
contemplam os temas listados na referida resolução. Após os debates ficou acordado que todos os
membros deste NDE farão uma leitura prévia da RESOLUÇÃO Nº 349, DE 06 DE SETEMBRO DE
2021 para que todos possam compreender as questão relacionadas a curricularização da extensão.
Ficou acordado que todos os membros par cipem da reunião com a PROGRAD e a PROCEA com todos
os cursos do Campus Ji-Paraná para tratar da curricularização da extensão, às 14 horas do dia 20 de
maio de 2022.  Ficou marcado o dia 24 de maio de 2022, como data para reunião onde serão tratados
os assuntos da reformulação curricular do PPC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as
15h30min e eu, Prof. Dr. Marcio Costa de Araújo Filho, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos os membros do NDE Matemática, assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
10/05/2022, às 20:19, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
25/05/2022, às 12:35, 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
27/05/2022, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 01/06/2022, às 21:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A 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
0964882 e o código CRC 85104A20.
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Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0964882

Ata de Reunião NDE-DAME-JP 0964882         SEI 99955899a.000002/2020-62 / pg. 11



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

           

Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2022, às 8:30h, de forma remota via chamada Google
Meet, realizou-se a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemática -
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 doutores:
Lúcia Brandão Dias, Marcio Costa de Araújo Filho, Nerio Aparecido Cardoso e Reginaldo Tudeia
dos Santos. O presidente iniciou a reunião com a pauta 1. Reformulação do PPC de
Matemática. O senhor presidente iniciou comentando sobre a  reunião do dia anterior  com
a PROGRAD e a PROCEA com todos os cursos do Campus Ji-Paraná para tratar da
curricularização da extensão, às 14 horas do dia 20 de maio de 2022  e que mesmo depois desta
reunião com a PROGRAD e PROCEA ainda ficaram dúvidas deste NDE. Após discussões ficou
definido que os membros do NDE lerão todos os documentos necessários para a reformulação
ficando esses documentos divididos da seguinte maneira: o professor Márcio lerá: Res TCC -
99916751f.000003/2020-20, Resolução Nº 95/CONSEA, de 18 de julho de 2019 e Resolução
nº 338, de 14 de julho de  2021; o professor Reginaldo lerá: Resolução nº 349/CONSEA, de 06
de setembro de  2021, Instrução  Normativa, Caderno nº 2, de 12  de novembro de 2021
e Meta PDI e Processo Sei 23118.012243/2021-10;  professora Lúcia procurará alguma
documentação que responda a pergunta: Atividade complementar pode ter carga reduzida? e
lerá o Caderno de orientações de PPC e por fim o professor Marlos lerá: Resolução CNE/CP
nº 2, de 20 de dezembro de 2019, Parecer CNE/CES nº 1.302/2001, aprovado em 6 de
novembro de 2001 e Resolução CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro de 2003. Ficou marcada
próxima reunião para o dia 07 de Junho de 2022. Em tempo, esta reunião ocorreu nesta data, 21
de maio de 2022, como antecipação da reunião marcada para o dia 24 de maio de 2022. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 9h30min e eu, Profa. Dra. Lúcia Brandão Dias,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os membros do NDE Matemática,
assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 04/06/2022, às 12:30, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
04/06/2022, às 19:10, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
07/06/2022, às 23:05, 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
10/06/2022, às 15:05, 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.

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
0989034 e o código CRC 57DD0AA8.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0989034
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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 junho do ano de 2022, às 9h30min, realizou-se de forma presencial, na sala 1, do
bloco 6, a Reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemática - 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 doutores: Lúcia Brandão Dias, Marcio Costa de
Araújo Filho e Reginaldo Tudeia dos Santos. O presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a
pauta única 1. Reformulação do PPC da Licenciatura em Matemá ca. A dinâmica se deu com o
seguinte formato: cada membro do NDE apresentou, em data-show, um resumo das leis que ficaram
sob sua responsabilidade de leitura prévia, conforme divisão acordada em reunião anterior. Na
exposição do resumo, cada tema foi discu do pelo grupo e, buscou-se sanar todas as dúvidas que
emergiram, bem como já foram radas algumas conclusões. Os documentos lidos e discu dos foram
os seguintes: Res TCC - 99916751f.000003/2020-20, Resolução Nº 95/CONSEA, de 18 de julho de
2019 e Resolução nº 338, de 14 de julho de  2021; Resolução nº 349/CONSEA, de 06 de setembro
de  2021, Instrução  Norma va, Caderno nº 2, de 12  de novembro de 2021 e Meta PDI e Processo
Sei 23118.012243/2021-10; A vidade complementar pode ter carga reduzida? Caderno de
orientações de PPC; Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, Parecer CNE/CES nº
1.302/2001, aprovado em 6 de novembro de 2001 e Resolução CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro
de 2003. Após as leituras e discussões ficou também deliberado que: o TCC não é obrigatório, mas por
sua importância de experiência com a pesquisa vai permanecer no próximo PPC; a disciplina de Língua
Portuguesa deve ser inserida; uma disciplina de previsão de suicídio também deve ser inserida; as
a vidades complementares vão permanecer, mas com carga horária menor; as ACEX não comporão o
primeiro semestre do curso e talvez o segundo também; as ações de extensão componentes das ACEX
deverão ter autoria de projetos de extensão de todos os professores que ministram aulas no semestre
de oferecimento desta; as a vidades realizadas pelos alunos como ACEX não poderão ser convalidada
para outra a vidade, pois caracteriza duplicidade. Decidiu-se ainda que aquelas dúvidas que não
foram radas na presente reunião, fossem anotadas para discussão em Reunião com a Senhora
Angélica, representante da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD a ser realizada sexta-feira dia 10 de
maio de 2022, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 12h15min e eu,
Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os
membros do NDE Matemática, assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
09/06/2022, às 17:23, 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
10/06/2022, às 15:04, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
10/06/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 15/06/2022, às 12:35, 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
0997986 e o código CRC B5F1E979.

Referência: Proces s o nº 99955899a.000002/2020-62 SEI nº 0997986
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