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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 21.03.2022
 
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às oito horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Josivan Ribeiro Justino. Nerio Aparecido
Cardoso justificou a sua ausência devido a outra reunião de trabalho que havia marcado previamente.
Primeiro Item de Pauta: O professor apresentou os planos de aula recebidos dos professores. A
aprovação dos planos de ensino foi exposta para votação da forma que segue: Algoritmos e Técnicas de
Programação - ministrada pelo prof. Bruno, disciplina será de modo remoto de acordo com Artigo 3º,
Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado sem modificações; Estatística II – ministrada pela prof.ª Roziane,
disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado com
modificações: Em Disciplinas para apagar Tópicos Especiais em Estatística III. Em CRONOGRAMA para
mudar Aula Síncrona para Aula Presencial. Para o dia 21/06/2022, organizar a quantidade de horas e o
horário também; TCC– ministrada pela prof.ª Roziane, disciplina será de modo presencial de acordo com
Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado sem modificações; Análise de Regressão – ministrada
pela prof.ª Laís, disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391.
Aprovado sem modificações; A prof.ª Luana teve que se ausentar da reunião. Seminários de Estatística –
ministrada pela prof.ª Laís, disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da
Resolução nº 391. Aprovado sem modificações. As disciplinas de Análise de Dados Categóricos,
Demografia, Optativa II, PMO, Cálculo II e Probabilidade II foram todas retiradas de pautas para
serem enviadas aos professores das respectivas disciplinas para devidos ajustes que o NDE acha
necessário. Às onze horas e treze minutos, o Presidente do NDE deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Bruno Soares de Castro, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 04/04/2022, às 21:01, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
05/04/2022, às 07:17, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/04/2022,
às 08:53, 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 0925384 e o código CRC B1751A6B.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


3/10/23, 1:07 PM SEI/UNIR - 0925384 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1045736&infra_sistema=100000100&… 2/2

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0925384



3/10/23, 1:09 PM SEI/UNIR - 0925392 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1045744&infra_sistema=100000100&… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 24.03.2022
 
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às
oito horas, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Josivan Ribeiro Justino. Nerio Aparecido Cardoso justificou
a sua ausência devido a outra reunião de trabalho que havia marcado previamente. Luana Lúcia Alves de
Azevêdo justificou a ausência.  Primeiro Item de Pauta: O professor apresentou os planos de aula
recebidos dos professores. A aprovação dos planos de ensino foi exposta para votação da forma que segue:
Análise Dados Categóricos- ministrada pelo prof. Bruno, disciplina será de modo remoto de acordo com
Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado sem modificações; Bioestatística - ministrada pela
prof.ª Luana, disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391.
Aprovado com modificações: Modificar a data ou o horário do dia 30/05/2022. Eo denominador da média
da nota final; Controle de Qualidade - ministrada pela prof.ª Luana, disciplina será de modo presencial de
acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado com modificações: Em Metodologia De
Trabalho Do Professor Na Disciplina trocar a disciplina de bioestatística apor CQ. E o denominador da
média da nota final;  Amostragem- ministrada pela prof.ª Vânia, disciplina será de modo presencial de
acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado com modificações: Em AVALIAÇÃO E
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO colocar como deverá ser a presença das
atividades assíncronas; Geometria Analítica e Vetorial - ministrada pelo prof.Marlos, disciplina será de
modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391.Aprovado sem modificações;
Demografia e Pesquisa de Mercado e Opinião - ministrada pelo prof. Josivan, disciplina será de modo
remoto de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado sem modificações; Cálculo I e
Probabilidade II- ministrada pela prof.ª Gabi, disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º,
Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado sem modificações; Fundamentos de pesquisa Estatística-
ministrada pela prof.ª Vânia, disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da
Resolução nº 391. Aprovado com modificações- em AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA
DISCIPLINA NO CURSO colocar como deverá ser a presença das atividades assíncronas.E em CARGA
HORÁRIA colocar 40 horas relógios; Planejamento de Experimento II- ministrada pela prof.ª Vânia,
disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391. Aprovado com
modificações - em AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO colocar
como deverá ser a presença das atividades assíncronas; Matemática Financeira - ministrada pelo prof.
Ricardo, disciplina será de modo presencial de acordo com Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391.
Aprovado sem modificações: dois votos favoráveis e uma abstenção. As disciplinas de Cálculo Numérico,
Inferência II, Multivariada II, Inglês Instrumental, PortuguêseOptativa II  foram todas retiradas de
pautas para serem enviadas aos professores das respectivas disciplinas para devidos ajustes que o NDE
acha necessário. Às  onze horas e quarenta e um minutos, o Presidente do NDE deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Bruno Soares de Castro, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 04/04/2022, às 21:01, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
05/04/2022, às 07:19, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/04/2022,
às 08:54, 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 0925392 e o código CRC E423E0A4.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 28.03.2022
 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às oito horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Josivan Ribeiro Justino, Laís Mayara Azevedo Barroso e Luana Lúcia Alves de Azevêdo. Conselheiro com
falta justificada: Nério Aparecido Cardoso. Primeiro Item de Pauta: Aprovação dos Plano de ensino. O
professor Bruno apresentou os planos de ensino corrigidos dos professores: Roziane e Felipe. A aprovação
dos planos de ensino corrigidos foi exposta para votação da forma que segue: Estatística II - ministrada
pela profa. Roziane: aprovado; Optativa II - ministrada pela profa. Roziane: aprovado; TCC - ministrada
pela profa. Roziane: aprovado; Cálculo Numérico - ministrada pelo prof. Felipe: aprovado; Multivariada II
- ministrada pelo prof. Felipe: aprovado e Inferência II - ministrada pelo prof. Felipe: aprovado. O
professor Bruno informou que ainda falta receber os planos de ensino corrigidos dos professores: Vânia,
Irene e Luana. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e trinta minutos, o Presidente do NDE deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
04/04/2022, às 13:52, 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 04/04/2022, às 21:02, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
05/04/2022, às 07:18, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/04/2022,
às 08:55, 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 0925397 e o código CRC E16A10D4.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0925397
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 04.04.2022

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às oito  horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Josivan Ribeiro Justino e Luana Lúcia Alves de Azevêdo. Conselheiros com falta justificada: Laís Mayara
Azevedo e Nério Aparecido Cardoso. Primeiro Item de Pauta: Aprovação dos Plano de ensino. O
professor Bruno apresentou os planos de ensino corrigidos dos professores: Vania, Ricardo, Luana e Irene.
A aprovação dos planos de ensino corrigidos foi exposta para votação da forma que segue:
Fundamentos da Pesquisa Estatística - ministrada pela profa. Vania: aprovado; Planejamento de
Experimento II - ministrada pela profa. Vania: aprovado; Amostragem - ministrada pela profa. Vania:
aprovado; Matemática Financeira - ministrada pelo prof. Ricardo: aprovado; Bioestatística - ministrada
pela profa. Luana: aprovado; Controle Estatístico de Qualidade - ministrada pela profa. Luana: aprovado;
Inglês Instrumental - ministrada pela profa. Irene: aprovado; Língua Portuguesa – ministrada pela profa.
Irene: aprovado. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e trinta minutos, o Presidente do NDE deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
04/04/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 04/04/2022, às 21:02, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/04/2022,
às 08:56, 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 0925400 e o código CRC 9C4CA981.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0925400
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 01.06.2022

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às quinze horas e
quinze minutos, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença
dos Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso e Nério Aparecido Cardoso. Ademais, estavam presentes
as professoras Gabi Nunes Silva, Roziane Sobreira dos Santos e Vania Corrêa Mota. A professora Luana
Lúcia Alves de Azevêdo e os professores Josivan Ribeiro Justino, Felipe Sousa Quintino, justificaram a
ausência. Primeiro Item de Pauta: Composição do NDE. O professor Bruno explicou que o próprio iria
sair do NDE devido a sua licença não remunerada, a Professora Luana Lúcia Alves de Azevêdo também
pediu para sair e a professora Laís Mayara Azevedo Barroso também pediu para sair. Devido isso haveria a
necessidade de três professores para compor o NDE. O professor Nério disse que fechar o NDE não era
uma opção. Após discussão, seguiu o seguinte ponto para votação: Professora Roziane Sobreira dos
Santos como presidente do NDE, professora Gabi Nunes Silva como membro. E mantendo a professora
Laís Mayara Azevedo Barroso como membro do NDE até agosto. Seguiu-se a votação sendo aprovado por
unanimidade. Segundo Item de Pauta: Disciplina de ALGORÍTMOS E TÉCNICAS DE
PROGRAMAÇÃO. O professor Bruno explicou que devido o pedido de licença não remunerado, tal
disciplina ficará sem professor. Após discussão, seguiu o seguinte ponto para votação: Trancamento da
disciplina e posteriormente ser oferecida novamente. Seguiu-se a votação sendo aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta cinco minutos, o Presidente do
Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Bruno Soares de Castro, secretária ad hoc,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 06/06/2022, às 15:00, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
06/06/2022, às 15:02, 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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 06/06/2022, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
06/06/2022, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 06/06/2022, às
19:05, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 07/06/2022, às 08:57, 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 0992959 e o código CRC AA192EC7.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0992959
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

Retificação nº 1018398/GR/UNIR/2022

  
Assunto: Retificação da enumeração das atas de 2022 do NDE/Estatística.
 
Viemos por meio deste documento, retificar  a enumeração das atas de 2022 do NDE/Estatística, que
erroneamente seguiram a sequência das atas no ano anterior (2021).
 
Deste modo, onde lê-se:

1. ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA EM 21.03.2022 (0925384);

2. ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
- NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA  REALIZADA EM 24.03.2022
(0925392);

3. ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA
EM 28.03.2022 (0925397);

4. ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA
EM 04.04.2022 (0925400);

5. ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA EM 01.06.2022 (0992959).

 
Deve-se ler:

1. ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA EM 21.03.2022;

2. ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA
EM 24.03.2022 (0925392);

3. ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA
EM 28.03.2022 (0925397);

4. ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA  REALIZADA EM 04.04.2022
(0925400);

5. ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA REALIZADA EM 01.06.2022
(0992959).  

Atenciosamente,
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às 10:34, 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 1018398 e o código CRC 0D749CC2.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 1018398

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


3/10/23, 1:12 PM SEI/UNIR - 1018419 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1143476&infra_sistema=100000100&i… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE -
NDE

DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
REALIZADA EM 14.06.2022

 
Aos quatorze dias mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas teve início por
webconferência, a décima reunião do Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de Bacharelado em
Estatística da UNIR Campus de Ji-Paraná. Reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Roziane
Sobreira dos Santos, com a presença dos Conselheiros: Gabi Nunes Silva, Josivan Ribeiro Justino e Laís
Mayara Azevedo Barroso. Inicialmente a presidente do NDE solicitou a inclusão do item de pauta:
demandas do PPC em construção. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Primeiro Item de Pauta:
escolha de um novo presidente para NDE. A professora Roziane explicou os motivos pelos quais
entende não ser possível atender o NDE como presidente neste momento. Os conselheiros Gabi e Josivan
argumentaram que o NDE é um grupo e que a presidência sempre terá apoio nas execuções das diversas
atividades que são demandadas pelo NDE, destacando a importância de se trabalhar em conjunto. Após
discussão, ficou decidido que a Professora Roziane Sobreira dos Santos permanece como presidente do
NDE, até agosto, para adiantar e/ou finalizar o PPC que está em construção. Segundo Item de Pauta:
Demandas do PPC em construção. A professora Roziane pontuou as demandas do PPC em construção,
que serão apresentadas juntamente com os membros do NDE que executarão a atividade, conforme a
seguinte distribuição: 1) Atualização do item instalações físicas, execução – professor Josivan; 2)
Elaboração da Ementário da disciplina Seminários de Estatística, execução – professora Laís; Elaboração
da Ementário da disciplina Redes Neurais, execução – professora Gabi, Elaboração da Ementário da
disciplina Machine Learning, execução – professora Roziane irá solicitar para a professora Luana;
Elaboração da Ementário da disciplina Simulação, execução – professora Roziane irá solicitar para o
professor Felipe; 3) Levantamento da Bibliografia disponível na biblioteca, relatório das solicitações de
compras de livros (incluindo e-mail e os números dos processos que foram abertos), apresentar lista dos
livros efetivamente comprados e em qual biblioteca estão alocados, execução – professor Nerio; 4)
Elaboração do Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão (ACEXs), execução – professoras
Gabi e Roziane; 5) Modelo para padronização dos Planos de Ensino, execução – professora Roziane. 6)
Solicitação para apreciação no CONDEP para que todos os professores do curso de Bacharelado em
Estatística componham o NDE do curso. Ao final da reunião, a professora Roziane propôs que se definisse
uma data fixa para as reuniões do NDE. Após discussões com os presentes, ficou decidido que as reuniões
do NDE da Estatística serão realizadas de modo remoto às quintas-feiras, com início 9h, ficando agendada
a próxima reunião para o dia 23/06/2022. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quarenta cinco
minutos, a Presidente do NDE deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Roziane Sobreira dos
Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
 

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 03/07/2022, às 18:58,
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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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE -
NDE

DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
REALIZADA EM 30.06.2022

 

Aos trinta dias mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas teve início por
webconferência, a quarta reunião extraordinária  do Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de
Bacharelado em Estatística da UNIR  Campus  de Ji-Paraná. Reuniram-se os Conselheiros: Gabi Nunes
Silva, Josivan Ribeiro Justino, Nerio Aparecido Cardoso e Laís Mayara Azevedo Barroso. A reunião foi
convocada de modo extraordinária pelos membros acima citados, uma vez que, a presidenta recém eleita,
professora Roziane Sobreira dos Santos, comunicou aos demais membros acima citados que não iria mais
compor o NDE da Estatística, nem como presidente nem como membro. Primeiro Item de Pauta: escolha
de um novo presidente para NDE. Após discussões, a professora Gabi se dispôs a atuar como presidenta
do NDE. Inclusões de item de pauta: escolha de novos membros para compor o NDE da Estatística
e demandas do PPC em construção. As inclusões foram aprovadas por unanimidade. Segundo Item de
Pauta: escolha de novos membros para compor o NDE da Estatística.  Durante a discussão sobre a
presidência, e diante do fato de que o NDE deve ser constituído por pelo menos 5 (cinco) professores, o
NDE fez o indicativo de que todos os demais professores do  curso de Estatística  da DAME passem a
compor o NDE. O indicativo será incluído pelo chefe do DAME como item de pauta da próxima reunião
ordinária do CONDEP, a ser realizada na quarta-feria, dia 06/07/2022. Terceiro item de pauta: demandas
do PPC em construção. A professora Gabi informou que dentre as demandas mais importantes e de
caráter mais urgente para o PPC em construção estavam relacionadas com a elaboração e inclusão do
Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão (ACEXs) no PPC, que devem ser construídas
segundo a Instrução Normativa n°2, de 12 de novembro de 2021 e Resolução n° 349, de 06 de setembro de
2021, abrangendo 10% da carga horária total do curso. A professora Gabi  compartilhou com os demais
membros as informações mais importantes abordadas na IN e na Resolução. Após discussões, os membros
do NDE definiram uma carga horária de 330h (trezentos e trinta horas) para as ACEX, e montaram uma
tabela com proposta de distribuição da ACEX ao longo dos semestres letivos. A fim de atender à carga
horária proposta, algumas modificações relevantes terão  que ser realizadas nas demais disciplinas
obrigatórias e optativas do curso. Tais mudanças também foram elencadas e organizadas em uma tabela. A
proposta de carga horária, distribuição das ACEX e de modificação nas disciplinas  obrigatórias e
optativas do curso de Estatística, assim como a proposta de algumas novas ementas de disciplinas serão
apresentadas no CONDEP para aprovação do conselho. A professora Lais compartilhou em tela o rascunho
das tabelas durante as discussões e se dispôs a organizá-las  e enviá-las para os demais membros assim que
possível. Durante as discussões, outro ponto importante que foi levantado foi com relação às ementas das
disciplinas e a atualização das referências bibliográficas. O professor Nerio comentou que o último
levantamento que ele possui da Biblioteca setorial do Campus sobre os livros disponíveis é antigo e que ele
iria procurar o levantamento mais atual. Com relação às possíveis novas ementas, estas serão construídas
após aprovação no CONDEP. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e dois minutos, a Presidenta do
NDE deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabi Nunes Silva, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
 



3/10/23, 1:12 PM SEI/UNIR - 1018451 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1143508&infra_sistema=100000100&i… 2/2

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 03/07/2022, às 18:58,
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04/07/2022, às 10:17, 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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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 13/07/2022
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às nove horas e cinco
minutos, reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Josivan Ribeiro Justino,
Nerio Aparecido Cardoso, Roziane Sobreira dos Santos e Felipe Sousa Quintino. A professora Gabi iniciou
a reunião falando sobre a questão da carga horária do curso de Bacharelado em Estatística. O professor
Josivan comunicou que a professora Lúcia solicitou redução da carga horária de Estatística I, mas os
membros aqui presentes não acharam viável devido a importância da disciplina para o curso de Estatística.
Primeiro Item de Pauta: Apresentação e aprovação das alterações na grade curricular do curso. A
professora Gabi apresentou a grade proposta para o próximo PPC. Nesta nova grade as disciplinas Inglês
Instrumental e Fundamentos da Pesquisa Estatística foram para o rol de optativas e a disciplina Análise de
dados categóricos foi retirada do curso. Após discussão, foi realizada a votação e o item foi aprovado por
unanimidade. Segundo Item de Pauta: Apresentação e aprovação da proposta de carga horária e
distribuição das ACEX nos semestres letivos. Foi apresentado a configuração para inserção da ACEX ao
longo dos períodos. O indicativo foi: segundo semestre com quarenta (40) horas, terceiro semestre com
oitenta (80) horas, sexto semestre com quarenta (40) horas, sétimo semestre com oitenta (80) horas e
oitavo semestre com noventa (90) horas, totalizando trezentas e trinta (330) horas que corresponde a dez
por cento (10%) da carga horária total do curso. Após discussão, foi realizada a votação e o item foi
aprovado por unanimidade. Terceiro Item de Pauta: Análise das ementas das disciplinas. Foi dividido
entre os professores do curso, de forma a agilizar o serviço, as disciplinas da nova grade. A divisão foi a
seguinte: Professora Gabi: Metodologia da pesquisa cientifica, Probabilidade I, Probabilidade II,
Seminários, Introdução à Inferência Bayesiana, Redes Neurais (Optativa) e Aprendizado de Máquina
(Optativa). Professor Felipe: Inferência I, Inferência II, Probabilidade III, Modelos lineares generalizados,
Pesquisa de mercado e opinião e Análise de Sobrevivência. Professor Josivan: Demografia, Amostragem,
Controle estatístico de qualidade, Pesquisa de mercado e opinião, Demografia II (Optativa) e Simulação de
dados (Optativa). Professora Laís: Inferência I, Inferência II, Análise de Regressão, Seminários,
Introdução à Inferência Bayesiana, Controle estatístico de qualidade, Aspectos Estatísticos de Economia
(Optativa). Professora Luana:  Probabilidade I, Probabilidade II, Séries Temporais, Estatística não
paramétrica, Modelos lineares generalizados, Bioestatística (Optativa). Professor Nerio: Metodologia da
pesquisa cientifica, Demografia, Planejamento de Experimentos I, Planejamento de Experimentos II,
Análise de Sobrevivência e Geoestatística (Optativa). Professora Patrícia: Informática aplicada a
estatística, Algoritmos e técnicas de programação, Computação estatística, Programação linear (Optativa) e
Banco de dados (Optativa). Professora Roziane: Estatística II, Computação estatística, Análise de
Regressão, Análise Multivariada I, Análise Multivariada II, Probabilidade III, Séries Temporais e
Estatística não paramétrica. Professora Vania: Estatística II, Análise Multivariada I, Análise Multivariada
II, Planejamento de Experimentos I, Planejamento de Experimentos II e Amostragem. Após discussão, foi
realizada a votação e o item foi aprovado por unanimidade. Será solicitado uma ordem de serviço ao chefe
do departamento para que os professores executem essa tarefa atribuída pelo NDE. Além disso, o prazo
para execução é até dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois. E já foi definido a reunião para
fechamento dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois para aprovação das ementas do novo PPC.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte minutos, a Presidente do NDE deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Laís Mayara Azevedo Barroso, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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13/07/2022, às 16:09, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
13/07/2022, às 16:42, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 13/07/2022,
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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 19/07/2022, às 14:47, 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 1029200 e o código CRC 0D489DD9.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 1029200
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às oito horas,
reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos Conselheiros: Laís
Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Josivan Ribeiro Justino, Nerio Aparecido
Cardoso, Roziane Sobreira dos Santos, Vania Corrêa Mota e Felipe Sousa Quintino.  A professora Gabi
iniciou a reunião sugerindo fazer uma revisão de quais disciplinas iriam compor o currículo do curso, para
depois revisar as ementas destas disciplinas. A revisão das disciplinas foi feita em juntamente com a
avaliação das ementas de disciplinas de estatística. Outro ponto abordado pela professora Gabi foi rever se
a disciplina Seminários, continuará ou não como disciplina. Após discussão a luz do PPC do curso de
estatística, chegou-se a conclusão que a componente curricular Seminários, continuará como disciplina,
com carga horária de 40h. O projeto de TCC ficou definido como atividade curricular autônoma, com carga
horária de 25h. Primeiro item de pauta: Revisão das ementas das disciplinas – Metodologia da
Pesquisa Cientifica - A professora Roziane sugeriu que incluísse a determinação do uso do Projeto de
Pesquisa do curso de Bacharelado em estatística do DAME, assim como, a inclusão de algumas normas da
ABNT, que posteriormente informava a profa. Gabi. A profa. Lais alertou que o formato da disciplina
atende as necessidades do curso de estatística, não sendo mais compatível com a carga horária com o curso
de matemática. Demografia I – Foi enfatizado a questão de bibliografia não está disponível na biblioteca
da UNIR de Ji-Paraná. A Profa. Gabi apontou dois livros que teriam na biblioteca, porém seria necessário
encontrar livros no site da UNIR. Informática Aplicada a Estatística – ficou a cargo da Profa. Patrícia,
será visto depois. Estatística II – A Profa. Roziane alegou que a disciplina tem uma ementa muito grande,
no entanto, não agrega conhecimentos que não sejam contemplados em outras disciplinas de estatística.
Em votação foi decidido retirar a disciplina Estatística II, por 6 votos a favor e 2 votos para manter a
disciplina. Probabilidade I – Aprovado sem ressalvas as alterações. Probabilidade II – Aprovado sem
ressalvas as alterações. Análise de Regressão – A profa. Vania indicou um livro do Casella que temos na
biblioteca do Campus, as demais alterações foram aprovadas por unanimidade.  Inferência I - Aprovado
sem ressalvas as alterações.     Inferência II - Aprovado sem ressalvas as alterações. Multivariada I -
Aprovado sem ressalvas as alterações.   Multivariada II - Aprovado sem ressalvas as alterações.
 Processos Estocásticos - Aprovado sem ressalvas as alterações. Amostragem - Aprovado sem ressalvas
as alterações. Planejamento e Experimento I - Aprovado sem ressalvas as alterações. Planejamento e
Experimento II - Aprovado sem ressalvas as alterações. Geoestatística - Aprovado sem ressalvas as
alterações. Séries Temporais - Aprovado sem ressalvas as alterações. Estatística não-paramétrica -
Aprovado sem ressalvas as alterações. Inferência Bayesiana - Aprovado sem ressalvas as alterações.
Modelos Lineares Generalizados – Aprovado sem ressalvas as alterações. Análise de Sobrevivência -
Aprovado sem ressalvas as alterações.   Controle Estatístico de Qualidade - Aprovado sem ressalvas as
alterações. PMO - Aprovado sem ressalvas as alterações. Ao final as disciplinas foram estruturadas na
grade curricular. Nada mais havendo a tratar, às 11 horas e quarenta minutos, a Presidente do NDE deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Josivan Ribeiro Justino, secretária ad hoc, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 30/07/2022, às
12:22, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 31/07/2022,
às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
01/08/2022, às 08:11, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
01/08/2022, às 09:23, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
02/08/2022, às 15:23, 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 GABI NUNES SILVA, Presidente, em 03/08/2022, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
08/08/2022, às 10:54, 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 1042715 e o código CRC 3FE067CB.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 1042715
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTEESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 27.07.2022
 

Aos vinte e sete  dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às
oito  horas,  reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Josivan Ribeiro Justino,
Nerio Aparecido Cardoso, Roziane Sobreira dos Santos,  Felipe Sousa Quintino e Vania Corrêa
Mota.  Primeiro Item de Pauta: Formulação do Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão
(ACEX). A professora Gabi informou que, tal como definido no cronograma de atividades relacionadas à
reformulação do PPC do curso de Bacharelado em  Estatística, ela e a professora Laís estiveram
trabalhando na construção do regimento das ACEX. E informou que, para tanto, além de utilizarem a
Resolução n°349/CONSUL, de 06 de setembro de 2021 e a Instrução normativa n°2, de 12 de novembro
de 2021, elas também consultaram processos abertos de outros Campi que também fossem relacionados à
formulação de tal regimento, de forma a agilizar a construção do mesmo. O regulamento foi apresentado e
discutido com os demais membros do NDE/Estatística artigo por artigo, e após discussões e eventuais
ajustes no texto, foi aprovado por unanimidade. A professora informou que agora, com as novas ementas e
com o regulamento da ACEX prontos, e com a proposta de nova grade aprovada pelo NDE/Estatística, ela
irá reorganizar os códigos das disciplinas e iniciar  a formatação do PPC como arquivo único para que o
processo de reformulação do PPC possa ser encaminhado às instâncias superiores o mais breve
possível. Nada mais havendo a tratar, às 9horas e vinte minutos, a Presidente do NDE deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Gabi Nunes Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
 

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Presidente, em 10/08/2022, às
18:01, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
10/08/2022, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
10/08/2022, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 10/08/2022, às
18:33, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 10/08/2022,
às 18:41, 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
10/08/2022, às 20:01, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
11/08/2022, às 00:03, 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 1058656 e o código CRC 5104E6F5.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 08.08.2022
 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às oito  horas,
reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos Conselheiros:
Josivan Ribeiro Justino, Felipe Sousa Quintino, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Roziane Sobreira dos
Santos e Nério Aparecido Cardoso. Conselheira com falta justificada: Laís Mayara Azevedo. Conselheira
em gozo de férias: Vania Corrêa Mota. Primeiro Item de Pauta: Aprovação dos Planos de Ensino. A
aprovação dos planos de ensino foi exposta para votação da forma que segue: Seminários de Estatística –
ministrada pelo prof. Ricardo: aprovado; Matemática Financeira – ministrada pelo prof. Ricardo: aprovado
com retificação. Deve-se ajustar a carga horária de aulas presenciais e assíncronas (devolvido para o
professor Ricardo realizar os ajustes); Inferência Bayesiana – ministrada pela prof.ª Laís: aprovado;
Álgebra Linear – ministrada pelo prof. Carlos: aprovado; Estatística Não Paramétrica – ministrada pela
prof.ª Luana: aprovado; Séries Temporais – ministrada pela prof.ª Luana: aprovado; Análise de
Sobrevivência – ministrada pelo prof. Nério: aprovado; Planejamento de Experimento I – ministrada pelo
prof. Nério: aprovado; Modelos Lineares Generalizados – ministrada pela prof.ª Luana: aprovado;
Matemática Básica – ministrada pela prof.ª Gabi: aprovado; Probabilidade I – ministrada pela prof.ª Gabi:
aprovado; Estatística I – ministrada pelo prof. Josivan: aprovado; Inferência I – ministrada pelo prof.
Josivan: aprovado; Computação Estatística – ministrada pelo prof. Josivan: aprovado; Algoritmos e
Técnicas de Programação – ministrada pela profª Pratrícia: aprovado com retificação. Deve-se ajustar a
carga horária de aulas presenciais e assíncronas, e incluir o cronograma (devolvido para a professora
Patrícia realizar os ajustes); Informática Aplicada à Estatística – ministrada pela profª Pratrícia: aprovado
com retificação. Deve-se ajustar a carga horária de aulas presenciais e assíncronas, e incluir o cronograma
(devolvido para a professora Patrícia realizar os ajustes); Cálculo II – ministrada pelo prof. Reginaldo:
aprovado; Análise Multivariada I – ministrada pela prof.ª Vania: aprovado com retificação. Deve-se ajustar
a carga horária de aulas presenciais e assíncronas (devolvido para a professora Vania realizar os ajustes);
TCC – ministrada pela prof.ª Vania: aprovado com retificação. Deve-se ajustar a carga horária de aulas
presenciais e assíncronas (devolvido para a professora realizar os ajustes); Estágio Supervisionado –
ministrada pela prof.ª Vania: aprovado com retificação. Deve-se ajustar a carga horária de aulas presenciais
e assíncronas e o cronograma (devolvido para a professora realizar os ajustes); Inglês Instrumental –
ministrada pela prof.ª Irene: aprovado com retificação. Deve-se ajustar a carga horária de aulas presenciais
e assíncronas (devolvido para a professora Irene realizar os ajustes); Metodologia da Pesquisa Científica –
ministrada pela prof.ª Irene: aprovado com retificação. Deve-se ajustar a carga horária de aulas presenciais
e assíncronas (devolvido para a professora realizar os ajustes). Após discussões, a próxima reunião do
NDE ficou marcada para quinta-feira, dia onze de agosto de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas.
Nada mais havendo a tratar, às nove  horas e dez minutos, a Presidente do NDE deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
10/08/2022, às 18:11, 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 GABI NUNES SILVA, Presidente, em 10/08/2022, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 10/08/2022, às
18:34, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 10/08/2022,
às 18:42, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
10/08/2022, às 20:02, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
11/08/2022, às 00:03, 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 1059677 e o código CRC 9711772E.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 1059677
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE

DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
REALIZADA EM 31.08.2022

 
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, por webconferência, às nove horas
e cinco minutos, reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos
Conselheiros: Felipe Sousa Quintino, Josivan Ribeiro Justino, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio
Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Roziane Sobreira dos Santos e Vania Correa Mota.  A
professora Gabi iniciou a reunião comentando sobre os trabalhos  que já foram feitos durante a
reformulação do PPC do Curso de Bacharelado em Estatística, a saber: Regulamentação do TCC e do
Projeto de TCC; Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão; Atualização das ementas das
disciplinas, os quais já foram apreciados à parte pelo NDE/Estatística e serão incluídos posteriormente no
arquivo único do PPC reformulado. Com relação às ementas, a professora Gabi informou que apenas não
haviam sido avaliadas ainda as ementas das disciplinas de Algoritmos e técnicas de programação,
Programação linear, Banco de dados e Computação Estatística, que são disciplinas geralmente ministradas
pela professora Patrícia, mas que encontrava-se afastada na ocasião. A  professora Patrícia então
comprometeu-se a avaliar as ementas e a professora Gabi solicitou que o professor Nerio, na condição de
chefe do Departamento, providencie a ordem de serviço. Prosseguindo, a professora Gabi reforçou que a
atualização da carga horária do curso  também já foi apreciada e falta apenas os demais membros
do  NDE/Estatística conferirem novamente o quadro e  os códigos das disciplinas que precisaram ser
atualizados também. A professora Gabi informou que ainda restam algumas atividades  importantes que
ainda não foram contempladas. A primeira delas se refere à atualização do quadro de espaços físicos e de
mobiliário do DAME e do curso, e pediu que algum ou alguns dos colegas assumisse o compromisso de
realizar esse levantamento. O professor Josivan se colocou à disposição para realizar o levantamento. A
segunda atividade que ainda necessita de ser realizada com certa urgência é a construção da tabela
de equivalências. A professora Vania sugeriu que a divisão de análise das equivalências fosse realizada tal
como feito para a análise das ementas, respeitando as mesmas duplas e de modo a não sobrecarregar
ninguém. Assim, a análise das equivalências será realizada da seguinte forma: Professora Gabi: Inferência
I, Inferência II, Metodologia da pesquisa científica, Probabilidade I, Probabilidade II, Seminários,
Introdução à Inferência Bayesiana, Redes Neurais (Optativa), Aprendizado de Máquina (Optativa),
Aspectos Estatísticos de Economia (Optativa).  Professor Josivan:  Demografia, Amostragem, Controle
estatístico de qualidade, Pesquisa de mercado e opinião, Demografia II (Optativa) e Simulação de dados
(Optativa).  Professora Luana:  Probabilidade I, Probabilidade II, Séries Temporais, Estatística não
paramétrica, Modelos lineares generalizados, Bioestatística (Optativa). Professor Nerio: Metodologia da
pesquisa cientifica, Demografia, Planejamento de Experimentos I, Planejamento de Experimentos II,
Análise de Sobrevivência e Geoestatística (Optativa).  Professora Patrícia:  Informática aplicada a
estatística, Algoritmos e técnicas de programação, Computação estatística  e Banco de dados
(Optativa).  Professora Roziane:  Estatística II, Computação estatística, Análise de Regressão, Análise
Multivariada I, Análise Multivariada II, Probabilidade III, Séries Temporais e Estatística não
paramétrica.  Professora Vania:  Estatística II, Análise Multivariada I, Análise Multivariada II,
Planejamento de Experimentos I, Planejamento de Experimentos II e Amostragem. Finalizados os
informes, os membros optaram por deixar os itens já apreciados e aprovados (Regulamentação do TCC e
do Projeto de TCC; Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão; Atualização das ementas das
disciplinas) para serem incluídos posteriormente. A presidente iniciou os trabalhos pelo item de pauta:
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Apresentação das reformulações já realizadas no PPC. Após discussões, algumas alterações foram
realizadas durante a reunião e a professora Gabi se comprometeu a atualizar no texto as partes referentes
ao PDI (2019-2024) e as reformulações já realizadas foram aprovadas por unanimidade. Terminando a
apreciação da pauta, ficou definido que os demais itens serão avaliados na próxima reunião, agendada para
o dia nove de setembro e dois mil e vinte e dois, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e
trinta minutos, a Presidente do NDE deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabi Nunes
Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Presidente, em 06/09/2022, às
17:19, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
06/09/2022, às 17:28, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 06/09/2022,
às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
12/09/2022, às 16:15, 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 VANIA CORREA MOTA, Membro da Comissão, em
12/09/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
12/09/2022, às 23:04, 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 1091240 e o código CRC 978B2340.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de novembro do ano de 2022,  por webconferência, às dezessete horas e quarenta
minutos, reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos
Conselheiros: Josivan Ribeiro Justino, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia
Batista Franco e Vania Correa Mota. A professora Gabi informou sobre o processo 23118.015034/2022-09,
no qual o discente Melquisadeq de Souza Oliveira recorreu à resolução n°505/CONSEA e solicitou
encurtamento de curso de graduação. A professora Gabi explicou que, como já é sabido pelos demais
colegas,  o aluno passou no mestrado, no entanto ele  não está conseguindo fazer a matrícula porque o
calendário acadêmico ainda está vigente, o que  impossibilita a finalização da disciplina TCC no sistema
SIGAA. Após discussões e análise dos documentos disponíveis no processo, os membros do
NDE/Estatística aprovaram por unanimidade o seguinte indicativo ao conselho: Aceitar a  solicitação do
aluno; Com relação à forma de avaliação, o NDE sugere que esta seja feita por meio de apresentação de
seminário, já que o aluno já defendeu o TCC e já foi aprovado; Como sugestão de banca examinadora,
sugeriram como Professores titulares: Dra. Gabi Nunes Silva, Dra. Lais Mayara Azevedo Barroso e Dr.
Nerio Aparecido Cardoso; e como Professores suplentes: Dr. Josivan Ribeiro Justino e Dr. Felipe Sousa
Quintino. a ser realizada segunda-feira, 07/11/2022 às 15h (horário de Brasília) via Google Meet. Link da
sala: https://meet.google.com/vqg-tqdu-dkb. Os membros de NDE/Estatística encaminharam o processo
para a chefia de Departamento para que o mesmo possa ser apreciado em conselho. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabi Nunes Silva, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 07/11/2022, às 16:32,
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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
07/11/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 07/11/2022,
às 16:47, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
07/11/2022, às 17:08, 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 1156479 e o código CRC 888CD90D.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2022,  por webconferência, às oito horas e sete minutos,
reuniram-se a Presidente do NDE, Conselheira Gabi Nunes Silva, com a presença dos Conselheiros: Ithalo
Coelho de Sousa, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Vania
Correa Mota. A conselheira Roziane encontra-se de férias e o professor Josivan Ribeiro Justino encontra-se
em processo de redistribuição mas pediram permissão para participar da reunião como ouvintes. Informes
da presidente: A professora Gabi informou que o processo de pedido de redistribuição do professor Dilson
está instruído com toda a documentação necessária do DAME-JP, mas que ainda falta inserir no mesmo a
ata de aprovação do pedido no conselho da UNIFESSPA. Ela foi informada pelo professor Dilson que eles
encontram-se em recesso, e que assim que possível ele irá encaminhar a ata para que sejam dados os
devidos encaminhamentos no processo. Ponto de pauta: Aprovação dos planos de ensino de 2022/2.
Feitos os devidos ajustes nos códigos das disciplinas, foram aprovados por unanimidade os seguintes
planos: Cálculo I - professora Gabi; Estágio Supervisionado e Pesquisa de mercado e opinião - professor
Nerio; Fundamentos da pesquisa Estatística,  Análise de dados categóricos e Análise Multivariada II -
professor Josivan; Probabilidade II, Análise de Regressão e Introdução a inferência Bayesiana - professor
Ithalo; Cálculo III - professor Reginaldo; Inferência II, Optativa IV e Controle Estatístico de Qualidade -
professora Luana; Computação Estatística, Optativa II e Seminários de Estatística  -  professora Roziane;
Estatística II, Planejamento de experimentos II e Amostragem - professora Vania; Algoritmos e Técnicas de
programação e  Informática aplicada a Estatística - professora Patrícia. Durante a reunião foi levantada
discussão sobre os critérios utilizados para que o discente possa realizar a prova repositiva. Os membros do
NDE/Estatística acharam por bem retomar esse tópico na reunião do conselho do DAME-JP. Nada mais
havendo a tratar, às oito horas e cinquenta minutos a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Gabi Nunes Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
 

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 19/12/2022, às 10:16,
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 ITHALO COELHO DE SOUSA, Docente, em
19/12/2022, às 10:36, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
19/12/2022, às 10:57, 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 VANIA CORREA MOTA, Membro da Comissão, em
19/12/2022, às 13:04, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
23/12/2022, às 09:15, 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 PATRICIA BATISTA FRANCO, Docente, em 23/12/2022,
às 09:18, 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 1181033 e o código CRC 9C11AD4D.
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