
ATA DA ia REUNL&O ORDINARIA DO DIPARTAMENTO DE MATEMATICA E 
ESTATISTICA—DME REALIADA NO DIA.11/02/2016 

- Aos Ii .(onze) dias do .mês de fevere.ño de 2016, as 09h, na sala do Laboratório de Matemática (LAB,MAT) 
do Campus da UNIR de Ji-Parana, teve inicio a 14  Reunião Ordinaria do Departarnento çle Materna tic a e 
Estatistica - tIME, conduzida pelo Subchefe de Departamento Enoque da Silva Reis corn a presenca dos 
professores Aparecida Augusta da Silva, Ehana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro Lenilson 
Sergid Cbndido, 1\4árcio Costa. de Araiijo. Fi.Iho, e Marlos Gornes de Albuquerque; •e a. Técnjca de 
Laboratorio de Informatica Juliana Valin Campos Comunicado do Subchefe de DepartamenW 0 Prof.  
Enoque deu as boas-vindas, desejando urn born trabalho para todos nesse ano de 20J 6, e destacou, na 
sequencla, a conclusäo dos trabaihos da cornissâo responsavel pelas avaliaçOes docentes do departamen  to, ' 
ertregando aos presentes suas respectivàs avaliaçOes docentes do semestre 2015/2. Deliberaçöes: i) 
Recepçäo dos calouros de Estatistica - 0 Prof. Enoque convidou os professores que dessern as boas-vindas 
aos calouros em seu primeiro dia de aula no curso de Estatistica, reforcando que faria o mesmo convite via 

..&'Mail ou WhatsApp, aos demais professores nào presentes na reuniAo Na continuidade da reuni4o, em 
Qbservâncla as dernais de!iberacOes (Composicao de coniissão para a XVI Sernana de Maternatica, 
ProcessQ 23108.104745/2015-39, de solicitação de redistribuiçâo da Profa; Aparecida Augusta da \Silva 

• para a UFMT;. Solicitaco da Profa. Aparecith Augusta da Silva para participar de evnto; eniipcia da 
subchefia do departamento pelo Prof Enoque da Silva Reis, Composicão de comisso para eleiç'ak de 
chefee sqbchefe dodepartamento), e tendo em vista o námero de, professores do Departamerito ainda en 
ferias, os presetes decidiram por encerrar a reunião ordinaria transferindo a pauta para uma reuniäo 
e'xtraordinarta no dia 24 de fevereiro de 2016 no mesmo local e horario Nada mais havendo a tratar, a 
euniäo foi encerrada as 9h25min, e eu, Emerson, lavrei a presnte Ata que vai assinada por mirn e pelo 
Subchefe de Departamento..  

il*iro 



LISTA DE PRESENA la  REUNJAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 
MA 	IEMATTCA E ESTATfSTICA-2016 

UNIR JI-PARANA 11/02/2016 

Nome Assinatura 
Ana Fanny Benzi de Oliveira F''as  
Aparecida Augusta da Silva 
Arivelton Cosme da Silva 
Bruno Soares de Castro 
Dilson Henrique Ramos Evangelista ria 
Emerson da Silva Ribeiro 
Enoque da Silva Reis 
Eliana Alves Pereira Leite Isu 
Elizângela Candeias Biazatti !r  as 
Erica Vieira Nogueira Féias 
Fernando Luiz Cardoso 
Irene Yoko Taguchi Sakuno 
Josivan Ribeiro Justino Afastado para Doutdo 
Lenilson Sergio Candido 
Luana Lucia Alves de Azevêdo Férias 
Marcia Rosa Uliana rias 
Marlos Gomes de Albuquerque 

Afastado paracFoui€ado Nerio Aparecido Cardoso 
Reginaldo Tudeia dos Santos Afastado para Doutorado 
Ricardo José Souza da Silva 
Roziane Sobreira dos Santos Férias 
Patricia Batista Franco Férias 
Vania Corrêa Mota Afastado para Doutorado 

Técmco de Laboratório de Tnformática sinatura 
Juliana Valin Campos - - 

Representante Discente Assinatura 
Fernando Genovil 
Rogério Trindade 

/tMCt 	Q Ø7 



'TA DA 2 REUNIAO WiiiRA £ .)EPARTAMENTO DE 

MATEMATICA E E'ATST1CA IEM 02/03/2016 

AOS dots dias do mCs de maoo de dois mil e dezesseis, ?ts 09 horas. no Laboratório de 

Matemática, do Campus de JiPran, da !niversidade Federal de Rondônia, teve inicio a 2' 

Reunio ordimria do Depar 	ento de fVl[ematicsi e EstatIstiea (I)ME), COIn a presenca dos 

prolèssorcs: Ana F'aiinv Ben...i de Oliveita., Apareda Augusta da Silva, Bruno Soares de 

Castro, DIlson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias 

Biazatti, Emerson da Silva Riheiro, Enoque da Siva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Lenilson 

Sergio Candido, Marcia Rosa Liliana. Márcio Costa de Ara(ijo Fitho, Marfos Gomes de 

Albuquerque, Patricia Batista Franco. Ricardo José Souza da Silva e Roziane Sobreira dos 

Santos para a Reuniäo Orditiária do més de fevereiro. sob a Presidéncia do Prof. Enoque da 

Silva Reis. Vice-Chefe do DMF em ex.rcicio. Pontos de pauta: 1) Piano de Atividades 

docentes 2016. Professores: [)ilson. Roziane, Lenilson e Marcio 2) Desenvolvimento das 

disciplinas de Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura Plena em Matemática. Prof 

Marcia e Prof. Eliana: 3) Alunu especial curso de Estatisticu 	Lilian Barbosa; Salon Moraes 

Litis e Maicon Antonio: 4)Pedido de afastamento para cursar disciplina Prof. Elisängela 07/03 - 

20/03 Universidade de Brasilia; 5)Pedido de 1'érias professora Elisãngela 01/04/2016 —45 dias; 

6) Processo 	23 118.004178/2014-11 	- 	Concurso 	POblico 	Professor; 	7) Processo 

n'2')118.000170/2016-48 -  Progressäo Funcional Interessado Prof Aparecida. Relatores: 

Marcia, Eliana e Enoque: 8) Composico de comissäo para XVI Semana da Matemãtica: 9) 

Recomposiçäo de comisso para Semana de EstatIstica; 10) Composico de comisso para 

análise e reestruturaço do regimento interno do Departamento de Maternática e EstatIstica; 11) 

Quebra de pré-requisitos tias disciplinas: Inferéncia II prof. Elisângela; GeoestatIstica e Análise 

Multivariada, prof. Bruno; Prática de Ensino. prof. Lenilson; Cálculo Diferencial prof. Marlos; 

Cálculo II. pro? Ana Fanny; Demografia. prof Dilson; Cálculo de FunçOes de Várias Variáveis 

e Análise Real. prof. Marcio: (álculo III. prof. Fernando: Probabilidade I e Análise de 

Regressâo. prof Roziane. 0 presidente do Conselho, o professor Enoque da Silva Reis iniciou a 

reunio COfli Os seguintes informes: as avaliacOes discente esto tias pastas; as ordens de servico 

seguern ordern alfabética dos nornes dos professores lotados no Departamento; o horário de 

atendimento do Chefe de Departarnento aos alunos será afixado em murais e site; as disciplinas 

da professora Elisãngela que ficaram scm professor, devido a Iiberaçäo para o Mestrado, sào: 

lnferência ii, Planejamento de experimentos II e Matemática Básica, na reuniäo nenhurn 

professor se habilitou a ministrar tais disciplinas; o Campus de Presidente Médici solicitou ao 

Campus professores das disciplinas de sociologia. Comunicaco oral e P, crita, e lnforrnática, na 



reunio nenhuni professor se habilitou a minisirar tais disciplinas. Após comunicado do chefe 

de Departamento passou-se a I11clus3o de pauta: item 12) Processo 23118.000344/2016-72, cuja 

interessada: Marcia Rosa IJiiana e relator: Lenilson Sérgio Candido: item 13) Antecipaco de 

férias da professora Aparecida Augusta da Silva. Em votaçäo forarn aprovadas ambas inclusOes. 

Na sequência procedeu-se a discussäo e votaco dos itens de pauta: Item 1) Plano de 

Atividades docentes 2016 dos professores: Dilson. Roziane, Lenilson e Marcio, em votacão 

forarn aprovado por unanirnidade; item 2) Desenvoivimento das disciplinas de Estágio 

Supervisionado do curso de Licenciatura Plena em Matemática, apresentado pelas professoras 

Marcia e Eliana. As referidas professoras apresentaram como piano de trabalho para a disciplina 

de Estágio Supervisionado de Ensino Médlo (carga horária 160 horas) a seguinte proposta: 

20horas de observacao. 20horas de piano de ensino. lOb de atividades relacionadas,IOOh de 

regéncia e lOh de elaboraço de relatório. Apos discusso de!iberou-se, por unanimidade, pela 

rnanutenção da carga horária de 160 horas corn adaptacoes das atividades que envoivem a 

observaço, o piano de ensino, as atividades relacionadas, a regência e a elaboraço de reiatório, 

em conformidade corn as ResoluçOes da lnstituiçao. Item 3) Aluno especial curso de Estatistica 

- Lilian Barbosa: Salon Moraes Lins e Maicon AntOnio, considerando que, conforme a SERCA 

os alunos cumprem as regras de aluno especial da lnstituiçao. os pedidos forarn aprovados por 

wianirnidade. item 4)Pedido de afastamento da professora Elisangela para cursar disciplina no 

perIodo de 07/03 a 21/03), na Universidade de Brasilia, em votaçAo foi aprovado por 

unanimidade. item 5)Pedido de férias professora Elisangela 01/04/2016 - 45 dias, em votaçäo 

foi aprovado por unanimidade. Item 6) Processo 23118.004178/2014-11 - Concurso POblico 

Professor. Em discusso forarn apresentadas duas proposta para as areas do concurso, sendo 

proposta 1- Maternática e proposta 2 - Estatistica, após discussào e votaçao obteve-se: 02 votos 

na proposta I - Matemática, 08 votos na proposta 2 - Estatistica e 06 abstenço. Na continuacäo 

das discussOes em relaçao a formaço referente a graduacao dos candidatos para o concurso, 

forarn apresentadas duas proposta. sendo a proposta I - graduado em Estatistica e proposta 2-

graduado em Estatistica on Matematica, em votação a proposta I - graduado em Estatistica 

obteve 07 votos, a proposta 2- graduado em Estatistica on Matemática, obteve 06, e houveram 

02 abstencOes. Em relaçäo a titulaço dos candidatos forarn apresentadas duas proposta, sendo 

proposta I - Graduacäo e proposta 2 - Mestre, eill votaçäo a proposta I - Graduaço, obteve-se: 

e a proposta 2 - Mestre também obteve 06 votos, houverarn 02 abstençOes. Devido ao empate o 

presidente do Consellio de Departamenlo votou a favor proposta 2 - Mestre. Neste sentido, 

deliberou pela contrataçâo de: 01 Estatistico, corn graduacao em Estatistica e tItulo de Mestre, 

deliberou-se ainda por unanimidade uma comisso fomada pelos professores da area de 

estatistica aiim de elencar Os 10 pontos. bibliografia e a banca examinadora para o concurso. 

Item 7) Processo n° 23 118.000170/22 0 16-48 - Progressao Funcional, interessada a professora 

Aparecida Augusta da Silva. cujos relatoes loram us professores Marcia, Eliana e Enoque, que 



ernitiram parecer IavoráveL em votaçio obteve aprovacto por uiiaiiimidade. Item 8) 

Composicäo de comissäo para XVI Semana da Matemática, após discussäo foram aprovados 

por unanirnidade o nome dos professores Lenilson Sergio Candido, Ricardo José Souza da Silva 

e Enoque da Silva Reis para a Coordenaco Geral do Evento. Item 9) Recomposico de 

cornissäo para Semana de EstatIstica, em discussäo os professores da Estatistica informaram das 

dificuldades de realizaço do evento neste semestre e näo houve professores voluntários para tal 

coordenaço. Item 1 0) Composicäo de comissão para análise e reestruturaçäo do regimento 

interno do Departamento de Matemática EstatIstica, em discussão foi aprovado por 

unanimidade Os nomes dos professores Marlos, Dilson. Marcia, Márcio para comporern a 

referida comisso. Item 11) Quebra de pré-requisitos nas disciplinas: Inferéncia II prof. 

Elisângela: GeoestatIstica e Análise Mullivariada, prof. Bruno: Prática de Ensino, prof. 

Lenilson; Cálciilo Difereiicial prof. Marlos: Cálculo II, prof Ana Fanny; Demografia, prof. 

Dilson; Cáleulo de Funçöes de Várias Variáveis e Análise Real, prof. Marcio; Cálculo III, prof. 

Fernando; Probabilidade I e Análise de Regressâo, prof Roziane. Todas as quebras de pré-

requisitos foram aprovados por unanimidade. No item 12) Processo 23118.000344/2016-72, 

interessada a professora Marcia Rosa Uliana, obteve parecer favorável do relator professor 

Lenilson Sérgio Candido, em votacão foi aprovado por unanimidade. Item 13) Antecipacão de 

ferias Aparecida Augusta, em votaçäo foi aprovado por unanimidade. Ao final da reunião a 

palavra foi dada aos professores para corn Lill icados. 

Nada mais havendo a tratar, a reunio Ioi encerrada as 12h. e cii, Aparecida Augusta da Silva, 

secretária "ad-hoc" Iavrei a presente Ala que seglie assinada por mim e pelo Chefe do 

Departamento. 

0 
a  Ajgusta  da Silva 

Secretária "ad-hoc" 

   

.00  ALOW-M iv 
Prof. 	1106 71 1 a Silva Reis 

Pre'/dei te 



LISTA DE PRESENcA 2a REUNA0 ORDINAIUA no DEPARTAMENTO DE 
MATEMATICA E ESTATISTICA-2016 

UNIR JT-PARANA 02/03/2016 

Nome Assinatura 
Ma Fanny Benzi de Oliveira 1/ 	2' 
Aparecida Augusta da Silva y/I CJ-I— 	dL-(jJJJ 

Arivelton Cosme da Silva 	- 	-" ec'' 	J 
Bruno Soares de Castro 0 	, 
Dilson Henrique Ramos Evangelista " I 
Eliana Alves Pereira Leite 14o.jrç QY Q1r 

Elizangela Candeias Biazatti I . 
Emerson da Silva Ribeiro jOW4 	. 
Enoque da Silva Reis * 
Erica Vieira Nogueira I5i 
Fernando Luiz Cardoso 
Irene Yoko Taguchi Sakuno (4, 	qq 

Josivan Ribeiro Justino Matad6 para Doutorado 
Lenilson Sergio Candido 
Luana Lucia Alves de Azevêdo flF#LqJ 
Marcia Rosa Uliana vv' 	

(' 
vi 

Marcio Costa de Araujo Filho 
Marlos Gomes de Albuquerque - 
Nerio Aparecido Cardoso Afastado p 	D  eutorado 
Patricia Batista Franco 
Reginaldo Tudeia dos Santos 
Ricardo José Souza da Silva  
Roziane Sobreira dos Santos , 
Vania Corrêa Mota Afastado para Doutorado 

Representante Discente Assinatura 



ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E 
ESTATISTICA DA UNIR - JI-PARANA 

REALIZADA EM 13/04/2016 

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2016, corn a segunda chamada, as 09:15 h, no Laboratório de 
Matemática - LABMAT do campus da TJNIR de Ji-ParanálRO, teve início a 3a  Reuniào Ordindria 
do Departamento de Matemática e Estatistica, conduzida pelo Chefe de Departamento Prof. 
Lenilson Sergio Candido, corn a presenca dos professores constantes na lista de presenca: Ana 
Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Bruno Soares de Castro, Dilson Henrique Ramos Evangelista, 
Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi 
Sakuno, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa de Araüjo Filho, Patricia Batista Franco e Roziane 
Sobreira dos Santos. 0 professor Lenilson iniciou a reunio colocando em votacäo dois itens a 
serem incluIdos na Pauta: Pedido de afastamento da Prof' Eliana e a discusso sobre as disciplinas 
pendentes do Curso de Estatfstica, todos aprovados por unanimidade pelos conseiheiros. 
Comunicados do Chefe de Departamento. 1°) 0 professor Lenilson informou que a reuniào 
obedecerá o que estabelece o regimento do DME. 20) 0 Prof. Lenilson informou que a portaria 
para chefia e subchefia do departamento, corn a norneaço dos professores Lenilson e Ana Fanny, 
será publicada no dia 16 deste rnês, conforme informaco por telefone do prof. Arivelton, Diretor do 
Campus; 30) Em seguida, o mesmo informou que na pauta da próxima reunio serão incluidos os 
assuntos referentes ao Regulamento Interno do Conseiho e a discusso sobre as Disciplinas do 
segundo semestre de 2016. 4°) Informou sobre o envio de mernorando da PROGRAD sobre o 
processo de renovacào de reconhecimento dos cursos de Matemática e EstatIstica; 5°) Fez 
comunicado sobre os atestados medicos dos acadêmicos Miguel Bonim do Nascimento e Anny 
Stele Fernandes da Silva; 60) Informou que foi comunicado pela Professora Patricia a DireçAo 
problemas corn o ar condicionado do Laboratório de EstatIstica; 70) Informou que em visita a umas 
salas de aula tomou conhecimento sobre o born relacionamento entre professores e acadêmicos; 8°) 
Informou que os acadêrnicos ihe cornunicaram sobre a faita de bebedouro e banheiros próximos as 
salas de matemática, bern como a dificuldade nos perIodos de chuvas para se deslocarem por falta 
de passarelas; A seguir, passou-se para a análise dos assuntos constantes da pauta. 1°) Foi 
aprovado por unanimidade o pedido de aprovacão dos Pianos de Atividade Docente de 2016 da 
Prof'. Patricia Batista Franco e Bruno Soares de Castro; 2°) 0 Professor Lenilson solicitou a todos 
Os professores do departamento a entrega dos Pianos de Atividade Docente de 2016 e o Relatório de 
2015. Salientou que será feita a cobrança nominalmente na próxima reuniao aqueles que no 
entregarem; 3°) Foi lido o relatório da análise do Processo 23118.000684/2016-01, corn parecer 
favorável a Progressao funcional da Prof' Roziane. Colocado em votaçào, o parecer foi aprovado 
por unanimidade; 4°) Foi aprovada por unanimidade a conva1idaco do Piano de Trabaiho de 2015 
do Professor Marcio; 5°) Foi aprovado por unanimidade o relatório da análise do Processo 
23118.000351/2016-74, corn parecer favorável a Progressâo Funcional referente ao perIodo de 
Junho/2013 a Junho/2015 da Prof' Eliana; 6°) 0 pedido de afastamento feito pelo Prof. Ricardo José 
Souza da Silva para participar de Congresso no perIodo de 13 a 16 de abril de 2016, após votacâo, 
foi aprovado por unanimidade. 7°) Foram discutidos as questes sobre os projetos para o 
desenvoivimento do DME. Foi esciarecido pelo Prof. Lenilson sobre a necessidade do 
departamento priorizar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensAo corn perspectivas 
para o futuro, visando a criaço de cursos de especializacao e de mestrados, diante da possibilidade 
da criacâo da nova universidade. Disse que o departamento está pronto para repensar a 
disponibilidade de oferecer cursos de especializacao Latu Sensu e implernentar a oferta de cursos de 
especiaiizacao Strictu Sensu - Mestrado. Salientou que o prazo estabelecido vai de Janeiro a Abril 
para requerer a abertura destes cursos no MEC e que apOs o mês de abril so necessários dezoito 
meses para a sua regularizacão, por esse motivo, solicitou aos professores que iniciem o 
planejamento para que no próximo ano, ate o mês de abril, o departamento possa iniciar o processo 
de implernentaçao dos cursos de especializacäo, tanto Latu Sensu como Strictu Sensu. A Prof' 



Eliana falou sobre o PDI, e a possibilidade da criaçào do curso de Tecnologia da informacào. Sobre 
o assunto, a Prof. Patricia informou que este curso já consta no PDI. A Prof Marcia disse que para 
a criacào do curso de Mestrado, o departamento poderia averiguar as questOes que se adaptarn a 
realidade local. Em seguida, o Prof. Lenilson sugeriu a criaco de grupos para fazer este 
levantamento para a criaço de urn curso que venha atender meihor as dernandas da regiäo: 
Atendendo a so1icitaco do Prof. Lenilson para que os professores expressern suas opiniOes sobre a 
criacäo dos cursos de especializacäo e de mestrado, o Prof. Emerson disse ser favorável a criac.o do 
curso de mestrado, lembrando que já ocorreu desinteresse por parte dos acadêmicos em cursarem 
uma especializacao. Propôs a implantacao de cursos de especializacâo corn necessidade de 
formacao continuada, bern como firmar convênios corn outras instituicôes. Em seguida o Prof 
Lenilson sugeriu que fossem designados cornissOes para avaliar as futuras necessidades para os 
cursos de especializacào, aperfeiçoamento e rne  	a perspectiva de fortalecer o grupo 
institucionalmente, foram criadas as seguintes comissöes: a1ornissao  para apresenta parecer sobre 
cursos de apeifeicoamento ou especializacao Pro? Marcia, Prof. Marcio e Prof Enoque, b) 
ComissiFeentar parecer sobre curso de mestrado: Prof. Marlos, Prof Eliana e Prof. 
Emerson. Após, a criacao das comissöes as mesmas foram aprovadas por unanimidade. 8°) Sobre a 
criaçAo de comisso para alterar o Regimento Intemo dos laboratórios de EstatIstica, a pro? Patricia 
defendeu a criacâo desta comissäo alertando que ha faihas no funcionamento para a utilizacäo do 
laboratOrio. Foi criada a seguinte comissäo composta por: Prof' Patricia, Prof' Roziane e a Técnica 
Juliana, ficando a chefia de departamento solicitar portaria para a execucâo desta tarefa. 90)  Foi 
discutido sobre a incluso dos TCC no repositório da biblioteca do Campus de Ji-Paraná. A Prof 
Patricia disse que verificou em outros Campus como os TCC esto sendo disponibilizados no 
repositório. Ficou decidido que o Chefe do Departamento fará urn levantarnento para indicacAo no 
repositório da biblioteca. Neste momento foi autorizado ao Prof. Emerson se ausentar da reunião. 
10°) Sobre as indicacOes e açOes da disciplina de seminários e aprovaçào dos orientadores dos 
Projetos de TCC, a Prof' Marcia solicitou que as defesas ocorressem no periodo notumo, no horário 
da disciplina e no mês de junho, para possibilitar que os demais acadêmicos comparecam para 
assistir a defesa. Em seguida a Prof' Marcia leu a relaco dos alunos e dos professores que 
aceitaram orientá-los. Colocado em votacão, foi aprovado por unanimidade a referida lista que 
segue em anexo. 11°) Em re1aco a divulgacao do Curso de EstatIstica, que se vincula ao processo 
23118.003903/2014-34, Foi questionado pelo Prof. Lenilson se houve a divulgacao do curso. A 
Professora Roziane respondeu que sim. 0 relatOrio final do projeto seth solicitado aos interessados 
pelo Prof. Lenilson, que tomará as providencias cabIveis. 	12°) Sobre o Processo 
23118.004086/2014-31, que trata da sugesto do parecer do conseiheiro do CONSEC para alterar o 
nome de Regulamento para Regimento Interno dos LaboratOrios de EstatIstica, o departamento 
acatou a deciso do CONSEC e será enviado ao NDE de EstatIstica para as providencias cabiveis. 
13°) Realizada a leitura do parecer do projeto de pesquisa do Prof. Marcio, vinculada ao Processo 
23118.000971/2016-11, foi aprovado por unanimidade. 140)  Foi lido o relatório da análise do 
Processo 23118.000366/2016-32, corn parecer favorável a Progresso Funcional referente ao 
periodo de Maio/2012 a Maio/2014 da Prof' Irene Yoko Taguchi Sakuno, Colocado em votaço, o 
parecer foi aprovado por unanimidade; 15°) Foi lido o relatório da análise do Processo 
23118.000367/2016-87, corn parecer favorável a Progresso Funcional referente ao periodo de 
Maio/2014 a Maio/2016 da Prof' Irene Yoko Taguchi Sakuno. Colocado em votaco, o parecer foi 
aprovado por unanimidade; 16°) Atendendo a Resolucao 285/CONSEAI2012, houve a escoiha das 
Professoras Ana Fanny e Marcia que passaram a compor o NDE - Niicleo Docente Estruturante do 
Curso de Matemática em substituico a vacância pelos membros Professor Lenilson Sergio Candido 
e Professora Aparecida Augusta. Colocado em discussäo e votaçào foi aprovado por unanimidade; 
17°) Atendendo a Resoluco 285/CONSEA/2012, houve a escoiha dos Professores Dilson, 
Lenilson, Bruno, Roziane e Marcio que passaram a cornpor o NDE - Nücleo Docente Estruturante 
do Curso de Estatistica em substituicAo a vacância dos membros Professores Elisângela, Josivan, 
Nerio e Reginaldo. Colocado em discusso e votacâo foi aprovado por unanimidade; 18°) Houve a 
convocaco dos professores do Curso de Estatistica para reuniâo de trabaiho a ser realizada na sexta 



Ji-ParanálRO, 13 de abril de 2016. 

1 Thi Sakuno Pro 

feira próxima, as 08:00 horas, para tratar dos seguintes assuntos: PPC, Renovaçào do 
Reconhecimento e Processo n° 17/2016-32. 0 trabaiho será presidido pelo Professor Lenilson e a 
TAB Alessandra; 190) Houve a convocacào dos professores do Curso de Matemática para reunio 
de trabaiho a ser realizada na sexta feira próxima, no LABMAT, as 08:00 horas, para tratar dos 
seguintes assuntos: PPC, Renovaço do Reconhecirnento e Processo n° 15/2016-43. 0 trabaiho será 
presidido pela Professora Ana Fanny. Inclusão de Pauta: 10)  Foi discutido sobre as disciplinas 
pendentes (Matemática básica e Inferência II) para o Curso de EstatIstica. Os professores Lenilson, 
Marcia e Fernando itho ministrar a disciplina de matemática básica e no ha ate o momento 
professor para a disciplina de Inferência II; 2°) 0 pedido de afastamento solicitado pela Professora 
Eliana para acompanhar a atividade de Estágio na cidade de Rolirn de Moura, apOs votaco, foi 
aprovado por unanimidade. Comunicados dos Professores. 0 professor Lenilson abriu espaco para 
os comunicados, assim a Prof. Ana Fanny pediu esciarecimentos para a utiIizaco das impressoras. 
O Prof. Lenilson informou que o Departamento possui una impressora, mas solicita que nào se 
utilize para a impressao de muitas cópias, sugerindo o uso de Xerox considerando que nào ha mais 
disponibilizaco dos cartuchos de tinta pela UNIR, sendo agora disponibilizado corn autorizaçao da 
direcAo a uti1izaco das maquinas terceirizadas; A Prof. Eliana informou que o Prof. Emerson está 
incluindo dados dos professores que integram o GROEPEM e que tern pesquisa institucionalizada 
na plataforma CNPQ. Está faltando apenas a certificacào do grupo; 0 Prof. Lenilson levantou a 
questão da Semana da Matemática - Tecnologia X Educacao Maternática Inclusiva. A Prof. Ana 
Fanny sugeriu que se fizesse uma consulta junto aos acadêmicos; a Prof. Marcia falou sobre o 
processo de seleco de monitores especiais e que já tern alunos inscritos. Falou que os alunos terâo 
direito a bolsas. Lembrou que no próximo sernestre o haverá urn aluno corn deficiência visual, por 
isso solicitou para averiguar a possibilidade de incluir na lista o pedido e uma lupa especial para 
alunos corn essa deficiência. Disse que ja foi pedido vários equipamentos para atender esses alunos; 
a Prof. Patricia falou sobre o acesso ao Portal dos Periódicos. Inforrnou que no IFRO está tendo 
treinamento e que a IJNIR tern pouco acesso ao Portal. Informou que o bibliotecário técnico Alex 
sugeriu o agendarnento pelos professores para a realizacAo do curso junto aos alunos a firn de 
conhecer como acessar o Portal de Periódicos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
as 11 h30min, e eu, professora Irene Yoko Taguchi Sakuno, secretária "ad-hoc" lavrei a presente Ata 
que segue assinada por mirn e pelo Chefe de Departamento. 

Prof. Lenilson Sergio Candido 
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Lista de Presença da 3a  Reunião Ordinäria do Departamento de Matemática e Estatistica 

Data: 13/04/2016 

Hora: 09:00 horas no LABMAT 

Professor Assinatura 
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

gj 
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Técnico em Laboratório de Informática Assinatura 

Representante Discente Assinatura 



ITon Sergio Cândido 
Chefé do DME 

ro? Marcia Rosa Uliana 
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ATA DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATE  TICA E ESTATISTICA - 
DME REALIZAIDA EM 04/05/2016 

Aos quatro dias do més de Maio de dois mil .e dezesseis, as O9hO4min, no Láboratório de Matemática do 
Campus da UNTR de Ji-Paraná, teve início a 4a Reuniäo. Ordinária do Departamento de Matemática eEstatIstica 

DME, conduzida pelo Chefe de Departamento, Prof. Lenilson Sergio Candido, corn a presenca dos 
professores: Bruno Catro, Dilson .Evangelista, Eliana Pereira Leite; Emerson Ribeiro, Enoque Reis, Fernando 
Cardoso, Marcia Uliana, Márcio Araüjo Filho, Marlos Albuquerque, Patricia Franco, Ricardo José da Silva, 
Roziane Santos, 0 Chefe de Departamento cumprimentou os presentes, infonnou os pontos da pauta e abriu 
espaco para que Consetheiros pudessem iricluir novos pontos a pauta da reuniAo. A, pauta final ficbu 'assim 
constituida: Ponto 1: Pedido da Acadêmica Maria Gonçalves Gouveia; Ponto 2: Processo 23118.0012872016-
49 Projeto de ExtensAo autora.Marcia Rosa Uliana. gelato: Prof Roziane Sobreira dos Santos; Ponto 3: A CPA 
Ji-Paraná solicita uma data para realizar oficina afim de discütir os resUltados  da autoavalia'çao da Instituiçäo; 
Ponto 4: Piano Anual de Atividade docente da Prof Ana Fanny; Ponto. 5: Mudança de horário do iñicio das 
keuniOes Ordinárias do DME; 'Ponto 6: Disciplina 2016/2. Inicialmente foi lida a Ata da .1 I   ReuniãO Ordinária 
do DME, que foi aprovada corn a ressalvaque o nome correto da disciplina ministrada peia Pro? Patricia 
Franco é IntroduçAo' a Ciência Computacional. Na Sequência foi lida a Ata da 3a  ReuniAo Ordinária do DME 
2016, que foi aprovada sem ressalvas. 0 Chefe do DME, justificou a faita da professora Irene que está em 
atividades de Doutorado. 0 :Chefe do DME, tambérn informou que o Prof. Arivelton pediu para no assurnii 
nenhuma disciplina no semestre 2016/2 por está corn muito trabaiho da Dire do e aiegou que suas idas 
constantes parä Porto Velho prejudicam suas aulas: Na sequéncia, Prof Lenilson informou ao Conseiho que as 
professoras Vania Mota, Luana Lucia Alves de Azevedo Alves e Erica Vieira Nogueira nâo atenderam aos e-
mails solicitando atualizaçAo de dados profissionais a serem utilizados no preenchimento de fonnulários de 
avaliação. do MEC. dos cursos do DME. 0 mesmo também agradeceu a colabOraçäo dos docentes no 
preenchimento dos formuiários de avaliaçäo dos Cursos 'de Matemtica e EstatIstica. 0 Prof. Lenilson -informou 
ainda que assumiu o compromisso junto a PROGRAD de no més de junho de 2016 enviar os Proj etos 
Pedagogicos dos Cursos . de Matemática e EstatIstica em apreciacAo no Conselho de Depaitamento. 0 Prof. 
Lenilson informou que em breve uma ComissAo aprovada nc. CONSEC abrirá Edital para preenchimento de trés 
vagas de Conseiheiros docentes de projetos especiais e uma vaga para representante docente 0 Chefe convocou 
os membros do NDE do Curso de Màtemáti.ca  para uma reunião a se realizar no dia .09/05/16 as 8hOOmih. 
Passou-se aos pontos de pauta. Ponto 1: Pedido da Acadêmica Maria Goncalves Gouveia para resoh'ér uma 
situaçAo particular de' choque de horário no S1NGU. OConseiho autorizou a editar ümamudanca de horário da 
disciplina de Estagio Supervisionado do Ensino Fundamental, se for possivel;. Ponto. 2:•  Processo 
23118.0012872016-49 referente ao Proj eto de ExtensAo de autorta de Marcia. Uiiana, teve parecer. favorável 
pela Prof Roziane dos Santos e cOlbcado em votacao foi aprovado corn unanimidade; Ponto 3: A Prof' Patricia 
Franco relatou a dinâmica do processo da A.valiaçao da CPA,. informou que está sendo construindo um novo 
instrumento de avaliaçao. Na sequéncia foi aprovado pélo colegiado uma oficina a ser realizar-se corn membros 
da CPA no dia 08/06/16 as 8hO0min; Ponto 4: Piano Anual de Atividade do cente da Prof Ana Fanny foi 
apresentado e aprovado por unanimidade; Ponto 5: Mudança de horário do inicio das ReuniOes Ordinárias do 
DME, foi colocado em debate e na sequéncia foi aprovado por unanimidade para que a reuniAo passe a coiieçar 
as 8hOOrnin e nAo mais as 9hO0min conio habitual; Ponto 6: Distribuicäo das disciplinas dos Cursos de 
Matemática e Estatistica de 2016/2, foi posto em discussäo e houve a distribuiçao das disciplinas considerando a 
afinidade e anseio de cada docente, cnforrne planilha anexa. E neste momento o Prof. Lenilson, disse que a 
saIdada professora Erica est4 irregular e que vai enviar urn documentb para a mesma cobrandoexplicaçAo. Em 
seguida passou aos. comunicados dos professores: 0 Prof. Fernando cobrou acesso dos . professores a 
impresorado Campus e solicitou informaçOes sobre a disciplina de Metodologia Cientifiôa que esta sendo 
ministrada, simuitaneamente, .para académicos de trés.cursos diferentés e corn ainda porn carga horária variando 
entre 40A 80 horas. A professora Marcia, falou sobre Os monitores especiais dos académicos: Raimundo Cruz 
do Curso de Licenciàtura em Matemática e da aadéinica Anne Stele do CUrso de Estatistica. Inforrnou também 
que ievou os académicos da disciplina de Seminários de Matemática para participar de uma . oficina de 
treinamento do uso do Portal da Capes, ministrada pelo Bibliotecário Alex Almeida. Nada mais havendo a 
tratar, a reuniAo foi encerradá as 1 ih22mim e eu, Marcia Uliana, secretaria ad hoc, lavrei a presente Ata que vai 
assinada por mim e pelo Chefe do DME, sendo que os deinais Conselheiros assinaram na lista de prsenca 
anexä.  
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTAT!STICA DE JI-PARANA- DME 
ATA DA O5  REUNIAO ORDINARIA DO DME DE 08/06/2016. 

Aos oito dias do mês de junho de dois ni1 e dezesseis, as 8hl5min, no labor' 	de Matematica da 
Universidade Federal de Rondonia ,campus. de Ji-Parana/RO, reuniram-se ordinanamente os 
professors Ana Fanny Benzi de Oliveira, Ariveltom Cosme da Silva, Bruno Soares de Castro,;"..-. 

Dilson Henrique Ramos Evangehsta, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva RibelrQ, 
Enoque da Silva Reis,,,':Fetnando. Luiz Cardoso , Lernison Sergio Candido, Marcia Rosa 
Uliana, Marcio Costa de Arau ` .. jo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque,  Nério Aparecido 

Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose Souza da Silva e Roziane Sobreira dos Santos 
A reurnão 6onta' corn os seguintes itens de pauta 1 Pedido de afastamento da Prof- Irene Yoko T 
Sakuno, 2 Pedido de afastamento da Prof1  Ehana Alves Pereira Leite, 3 Pedido de afastamento da 
professora Erica Viera Nogueira, 4 Pedido de desligarnento do NDE de Estatisticã do pr'ofes'sor 
Iruno Soares de Castro, 5 Processo 23118 001727 2016-6 Pt 01jeto  de reforrnulação do PPC'do.'..  
curso de Matematica relato Prof Marcio, 6 Regiment Interno do Departarnento, Relatora 
professora Ana Fanny, 7 Horano 2016-2, 8 Oficina corn a comissão da CPAVJi-Parana, afim de 

discutir Os resultados da auto avaliação da Instituiço Dando irncio a reurnão o professor Lernison 
perguntou aos membros do conseiho se haviam pedidos de inclusão de pauta Houve apenas a 

solicitaço do pro"prio Lenilson para inchnr na pauta sobre a atsencia do professor orientador na 

defea de TCC de discentes. do DME Emseguida fbi feita a leitura, pela protessora Marcia, da ata 
da 40  reunião ordinaria, que foi aprovada corn a resalva da troca do nom da disciplina Introdução a 
Ciência Comptitacional para Introdução a Ciência da C mputacão 0 professor Lernison comuriicou 
que devido as diversas atividades as que estava envolvido no conseguiu tratar dos assuntos 
relacionados a SEMAT, porem que vai marcar uma reunião em breve para dar andamento a mesma 
F ainda, parabenzou o NDE da matematica e o da Estatistica pelo trabaiho desenvolvido em suas, 
respectivas reformulaçöes de seus cursos Comunicou ainda que a professora Irene encontra-se 

afastada por motivos de tratamento medico na c4ade de Londrrna/PR Itens de pauta 1 Pedido 
dt afastamento da Prof' Irene Yoko T Sakuno - Devido o pedido ser para tratar de questôes 
relacionadas a saude, que e urn direito de todo servidor, esse item foi remanejado para os ' . 

cornunicados do chefe do departarnento, 2, Pedido de afastamento da Prof' Eliana Alves Pereira 
.Lëité - 0 pedido da professori Elianapara. o afastaniento para realizar a defesa de tese iñtitulada' 
'Forrnaço inicial e base de conhecimento para o ensino na perspectiva de professores de 
maternatica iniciante" em So Carlos/Sr foi aprovado por unammidade, 3 Pedido de afastamento 
da professora Erica Viera Nogueira - Apos discussão do conseiho foi reprovado o pedido da 
Prof Erica, apos discussão foi aprovada pelo conseiho, corn 9 votos a favor e 5 abstençôes, a 

proposta de afastamento da mesma do dia 08/06/20 16 a 22/0-6/20.14.4,'.Pedido de desligamento do 
NDE de Estatistica do professor Bruno Soares de Castro - 0 professor Bruno pediu o 
desfigainento'-do NDE.-da.Estatisti-c.'a. devido a problernas de saude Apos discussOes foi aprovada a 
nomeação da prQfessora Patricia Batista Franco para substituir o professor I3runo 5 Processo 

'23118.-0.0172-7-2016-68.Projeto de reformulaçäo do PPC do curso de Matematica relato Prof 
Marcio - Apos a leitura do relato do professor Marcio Costa, e de -man 	seu parecei  favoravel 

roruaçã 	ocurmrnio processo, a 	osta de 	n  	 atica foi aprovada por

71 

 

unammidade 6 Regime Interiio do Departamento Relatora professora Ana Fanny-  Apos 

discussöes, toi aprovada a retirada deste 1tm  de pauta devido a necessidade de urn maior 



aprofundamento e analise do regimento interno do departamento 7 Horario 2016-2 - 0 professor 

Lenilson elaborou o horario 2016-2 e mandou por e-mail para todos os professores paa darem as 

sugestOes necessarias 0 professor Afivelto-n afirmou que devido ao grande volume de trabaihos e 

obras no Campus gostaria de não ministrar disciplinas no segundo semestre Alem disso, o 

professor Arivelton afirmou que as copias de poucas pagmas de documentos poderiam ser feitas 

pelos docentes sem envio previo, basta apenas se dirigir a direçâo e imprimir, pois foi questionado 

pelos professores Fernando e Ana Fanny quanto as impossibihdades de realizar impressôes e as 

dificuldades de trabaiho que eles tern encontrando no Campus.,.  8 Oficrna corn a comissào da 

CPAV Ji-Parana, afirn d discutir os resultados da auto avaliaçào da Instituição - Foi retirado 

de pauta 9 Defesa de TCC de discentes corn orientador afastado (Inclusão de pauta) -0 

professor Lenilson exphcou que haviam discentes da disciplina de TCC em que os orientadores 

estào afastados, mas que precisam apresentar o TCC, porem o orientador não podera estar presente 

Apos discussöes, foram apresentadas 3 propostas a primeira, que o TCC pudesse ser apresentado 

online junto ao orientador, a segunda, que o TCC pudesse ser apresentado corn o professor da 

disciplina de TCC presidindo a apresentaço e a terceira, que o TCC pudesse ser apresentado online 

junto ao orientador e se a internet estiver ruim que o professor O'discipliha'de TCC presida a 

apresentação Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 1 lhl 5mm e eu, Professor 

Marcio Costa de Araujo Filho, secretano ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e 

pelo Presidente do Conseiho Obs Os demais membros assinam em hsta propria 

• Marelo r 	usra de Ar*aujo,Filh6'  
secretário ad hoc 

 

Lenilson Sergio Candido 
Presidente do conseiho 
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DEPARTAMENTO BE MATEMATICA E ESTATISTICA DE J!-PARANA- DME 
ATA DA 06a  REUNIAO ORDINARIA DO DME DE 13/07/2016 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, as 8h1 5mm, no laboratório de Matemática 
da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná/RO, reuniram-se ordinariamente os 
professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira, Bruno Soares de Castro, DIlson Henrique Ramos 
Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Erica Vieira Nogueira, Lenilson Sergio Candido, 
Márcio Costa de Arauijo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nério Aparecido Cardoso, 
Patricia Batista Franco, e Roziane Sobreira dos Santos. A reunião conta corn os seguintes itens 
de pauta: 1. Aprovação do ad referendum da chefia de departamento, afastamento da Prot". Dr". 
Marcia Rosa Uliana; 2. Processo 23118.001730/2016-81 progressão funcional da ProP. Dr". Aria 
Fanny Benzi de Oliveira, relato: Comissão presidida pelo Prof. Me. Fernando Luiz Cardoso: 3. Pro-
cesso 23118.001864/2016-01 progressäo funcional do Prof. Dr. Ricardo Jose' Souza da Silva. relato: 
Cornisso presidida pelo Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque; 4. Processo 2311 8.001159/2015- 
14 Proj eto de Extensão "Introduçäo ao Software Iivre R", de autoria do Prof. Cr. Bruno Soares de 
Castro. relato: Prof. Gra.  Erica Vieira Nogueira: 5. Processo 23118.001160/2015-49 Projeto de Ex-
tensâo Análise Grãfica no Software livre R", de autoria do Prof. Gr. Bruno Soares de ('astro. rein- 
to: Prof'. Gra.  Erica Vieira Nogueira: 	 3 	3 	3 6. Processo 2 118.00228/2016-2 processo referente ao pe 
dido de afastamento para cursar mestrado da ProF. Gi'. Erica Vieira Nogueira. relato: Prof. i)ra.  

Ana Fanny Benzi de Oliveira 7. Semana de Matemática; 8. Discussão sobre as condiçOes dos alu 
nos iniciantes nos cursos de Matemática e EstatIstica, proposta pelo Prof. Dr. Ariveltom Cosme da 
Silva. I)ando inIcio a reuniào o Prof Lenilson perguntou aos membros do conselho se haviarn pedi-
dos de inc!usäo de pauta. Houve apenas a solicitação do prOprio Prof. Lenilson para incluir rim pauta 
sobre o afastamento do Prof. Fernando e da Prof. Marcia nos dias 12. 13. 14 dej ulho de 2016 para  
participar do XII Encontro Nacional de Educação Maternática - ENEM. em Säo Paulo. Em seguida 
fbi feita a leitura. pelo Prof. Márcio, da ata da 50  reunião ordinária, que foi aprovada por unanirni-
dade. Na sequência o Chefe DME Prof. Lenilson parabenizou a Prof' Dr' Eliana pela recente defesa 
de sua tese. 0 Prof. Lenilson comunicou que os formulários referentes aos diários e lançamento de 
notas devem ser entregue pelos professores ao Dep. DME para que seja possIvel elaborar urn me-
morando corn todos os diários entregues para encaminhamento a secretária de assuntos académicos. 
Ainda o Prof. Lenilson verificará a regulamentação da formatação e preenchirnento dos formulários 
referente aos diários e lançamento de notas. 0 Prof. Lenilson solicitou a entrega dos pIanos de aulas 
e atividades do proximo semestre, antes que o mesmo se inicie. 0 Prof. Lenilson cornunica que 
oportunamente sera" definido a data e local para realizar a confraternizaçao em cornemoraço as 
metas curnpridas pelos professores do NDE da Matemática e o da EstatIstica pelo trabaiho desen-
volvido em suas, respectivas reformulaçOes de seus cursos. Inicio dos pontos de pauta: 1. Aprova-
çãø do ad referendum da chefia de departamento, afastamento da Prof. Dr'. Marcia Rosa 
Uliana: 0 Prof. Lenilson comunica aprovação corn 'ad referendum" o afastarnento da Prof'. Dr'. 
Marcia Rosa Uliana para ministrar urn rninicurso sobre inclusão de aluno corn deticiência visual no 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática e Ciências nos dias 21 e 22 de junho de 2016, em 
votação foi aprovado pelos conseiheiros por unanirnidade. 2. Processo 23118.001730/2016-81 pro 
gressäo funcional da Prof. Dr'. Ana Fanny Benzi de Oliveira, relato: Comissão presidida p 
Prof. Me. Fernando Luiz Cardoso: o Prof. Dr. Marlos realizou a leituma do reiatório e ap 



rio Aparecido 
secretár 

aos conselheiros o parecer favorável a progressão funcional da Prof. Dr'. Ana, em votação foi 

aprovado pelos conselheiros por unanimidade. 3. Processo 23118.001864/2016-01 progressäo 

funcional do Prof. Dr. Ricardo Jose" Souza da Silva, relato: Comissão presidida pelo Prof. Dr. 
Marlos Gomes de Albuquerque: o Prof. Dr. Marlos realizou a leitura do relatório e apresenta aos 

conselheiros o parecer favorável a progressão funcional da Prof. Dr. Ricardo, em votação foi apro-
vado pelos conselheiros por unanimidade. 4. Processo 23118.001159/2015-14 Projeto de Exten-

são "Introdução ao Software livre R", de autoria do Prof. Gr. Bruno Soares de Castro, relato: 
Prof'. Gra.  Erica Vieira Nogueira: a Prof. Gr. Erica realizou a leitura do relatório e apresenta aos 

conselheiros o parecer favorável a conclusão do projeto de extensão "Introdução ao Software livre 

coordenado pelo Prof. Gr. Bruno, em votação foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade. 

5. Processo 23118.001160/2015-49 Projeto de Extensão "Análise Grãfica no Software livre R", 
de autoria do Prof. Gr. Bruno Soares de Castro, relato: Prof. Gr'. Erica Vieira Nogueira: a 

Prof'. Gi. Erica realizou a leitura do relatório e apresenta aos conselheiros o parecer favorável a 

concluso do projeto de extensão 'Aná1ise Gráfica no Software livre R coordenado pelo Prof (jr. 
Bruno, em votação foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade. 6. Processo 

23118.002238/2016-23 processo referente ao pedido de afastamento para cursar mestrado da 
Prof'. Gr'. Erica Vieira Nogueira, relato: Prof'. Dr'. Ana Fanny Benzi de Oliveira; a Prot. 

Dr. Ana realizou a leitura do relatório e apresenta aos conselheiros o parecer favorável a referente 

ao pedido de afastamento para cursar mestrado da Prof. Gra.  Erica, em votaçäo foi aprovado pelos 

conselheiros corn sete votos favoráveis e três abstençOes, ainda, apOs discussOes a Prof'. Dr. Rozia-

ne e o Prof. Gr. Bruno se comprometem cada um a ministrar uma disciplina atribuIda a Prof. Gr. 

Erica na ausência da mesnia. 7. Semana de Matemática: ApOs discussOes o terna da semana da 
matemática é definido corno TICs e a data da realização é 7, 8 e 9, em votação foi aprovado pelos 

conselheiros por unanimidade. 8. Discussão sobre as condiçöes dos alunos iniciantes nos cursos 
de Matemática e EstatIstica, proposta pelo Prof. Dr. Ariveltom Cosme da Silva. Após discus-
sOes defini-se abordar novamente o ponto de pauta na prOxima reunião, em votação foi aprovado 

pelos conselheiros por unanimidade. 0 Prof. Lenilson comunicou que sera" solicitado para 2016/2 
urna vaga para professor substituto conforme cartilha e j ustificado pelos afastamentos dos pro fesso-

res para qualificação, e para 2017/1 sera' solicitado duas vagas para professor substituto jUStificado 
tambérn pelos afastamentos dos professores para qualificação, em votação foi aprovado pelos con-

selheiros por unanimidade. Inclusão de pauta: Prof. Lenilson ao relatar o afastamento do Prof. 
Fernando e da Prof'. Marcia nos dias 12, 13, 14 de julho de 2016 para participar do XII Encontro 
Nacional de Educação Maternática - ENEM, em São Paulo, em votação foi aprovado pelos conse-
iheiros por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as i i hi 5min e eu, 
Prof. Me Nerio Aparecido Cardoso, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por 
mim e pelo Presidente do Conseiho. Obs.: Os demais membros assinam em lista prOpria. 

an 	o 	 Lenilson Sergio Candido 
d hoc 	 Presidente do conseiho 
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Lista de Presença da 6  Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e EstatIstica 

Data: 13/07/2016 '. 

bra: 08:00 horas  

Professor AssinatUra. 
Ana Fanny Benzi de Oliveira 
Ariveltom Cosme da Silva  

Bruno Soares de Castro 	. . ,.. 	. 	
• 	e 

DIlson Henrique Ramos Evangelista  S 	 . 

Eliana Alves Pereira Leite - ' 	;' 	. 	. 	-' 	 . 

Ejisângela Candeia Biazatti Liberada paracursar mestrado 
Emerson da Silva Ribeiro 	. : .. 	 Ferias 	

. 

Enoqüe da Silva Reis S 	

• 	 S 

Erica Vieira Nogueira 	S  
S 

. \1Lwcj 'c 	QIIOL 

Fernando Luiz Cardoso  
Irene Yoko Taguchi Sakuno. . .Libérada para cursar aulas do doutorado 
Josivan Ribeiro Justino S Liberado para cursar doutorado 
Lenilson Sergio Candido 0Z 	 : 

Luana Lucia Alves de Azevêdo 	. Liberadá para cursar mestrado 
Marcia Rosa Uliana it  
Marcio Costa de Araájo Filho  
Marlos Gomes de Albuquerque S S 

NeriyAparecido Cardoso S  S  

Patricia Batista Franco 	. S S 

Reginaldo Tudeia dos Santos S Liberado para cursar doutorado 
Ricardo Jose Souza da Silva  
Roziane Sobreira dos .Santos S S 

Vania Corrëa Mota 	S S  Liberada para cursar doutorado S  

Representante Discente Assinatura 	;' S 



FUNDAkAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
CAMPUSDE JI-PARANA 

DEPARTAMENTO DV MATEMATICA E ESTATISTICA DE JI-PARANA- DME 
ATA DA07 REUNIAO ORDINARIA DO DME DE 03/08/2016 

Aos trés dias do mês de agosto de dois mu e dezesseis, as 8hl5rnrn, no laboratorio de Matematica 
da Universidade Federal de RondØma, campus de Ji-Parana/RO, reurnrtni-se ordinariamente ps 
professores Ana Fanny Benzi de Oliveira, Bruno Soares de Castro, Dilson Henrique Ramos 
Evangehsta, Enoque da Silva Reis Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakino, 
Lenilson Sergio Candido, Marcio Costa de Araujo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, 
Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Baista Franco, Ricardo Jose Souza da Silva e Rozuane 
Sobreira dos Santos Os professores Emerson da Silva Ribeiro e Eliana Alves Pereira Leite 
justificaram suas aus&ncias, pois foram acompanhar seus orientandos no Sernrnario do PIBIC, que 
ocorreu no memo horario da reunião A-reuniäo conta corn os seguintes itens de pauta 1) 
Aprovacao do piano  anual de atividades docente do prof Nerio, 2) Comissão de trabaiho para tratar,  
do rnicio das atividades de-2016-,2- 3) Comisso de trabaiho para concluir a analise do Regimento 
Interno, 4) Pedido de quebra de pre-requisito em bloco, 5) Pedido de reintegracão, 6) Semana de 
matematica 2016 (educacäo inch siva e TIC) No inicio da reurno o professor Lenilson perguntou 
se havia pedido de inc1uso ,e auta, as solicitaçôes dè iiclusô apresèntadas e aprovadas forarn: 1) 
Mudança do peruodo de entrada dos acadêmicos da Mtematica em 2017 2) Inclusão de matricula 
da acadêmica Devanra na disciplina de Matematica I 3) Proposta d Profa Marcia da estrutura para 
,Es 	 em Educaço Matematica 4) Sohcitaçäo de disciplina especial Em seguida foi feita 
a leitura da ata da 6° reuniäo ordinauta, que foi aprovada corn a resalva das datas 7, 8 e 9 novembro 
da sernana de matematica Os comurncados da chefia de departamento foram 1) Sohcitaçäo da' 
entrega dos pianos de ensino das disciplinas para quem ainda não entregou 2) A comissào de 
avaliaçao docente ainda não entregou osresu1tados da avaiiaço docente do 1° semestie de 2016, o 
chefe de departamento unformou que solicitou diversas vezes, vai aguardar ate a proxima semana, se 
näo tiver retorno, ira solicitar o cancelarnento da Ordem de Servico Itens depautà  1) 	rb Ap vaco 
do pIanc anuai de atividades docente do prof Nerio - apos a eitura foi aprowado por unanimidade, 
2) Cornissão de trabaiho para tratar do rnicio das atividades de 20l&2---L reuriiào de tiabalh9 

N agridada para 10/08/2016. as 8k corn a participao de tôdos os p.rbfessores do DME, exceto os..' 
afastados, foi aprovada por unanimidade, 3) Cornisso de trabalho para concluir a analise do 
Regirnento Interno - rennio de tuabaiho agendada para 17/0812016 as 8h corn a particlpacäo ae 
todos os professores do DME,-, exceto os afastados, foi aprovada -por unammidade, 4) Pedido de 
quebra de, pre-reqiuisito em bloco - Processo n° 346/2016/SERCA, Processo n0  347/2016/SERC6, 
os pai eceres dos professores das disciplrnas foiam favoraveis, exceto das disciphnas Amostragem, 
Planejamento de Experirnento I, Tnferência II da Estatistica e Estagio supervisionado I d 
Maternatica, que faltam os pareceres das professoras iesponsaveis 5) Pedido de reintegração - foi 
aprovado por unanimidaçle.'  6) Semana de .Mateniática 2016 (eductcc' inclusiva e TIC).  - após 
discusOes as defirnçOes foram a) Terna 'A Jnclusao e as Tecnologias na Educaçäo Maternatica" b) ; 
Tioca da data para 22, 23 e 24 de novembro c) ComissOes em anexo InclusOes de pauta 1) 
Mudança do periodo & entrada dos acadêmicos da Matematica cm 2017, apos discusso foi 
aprovada por unanimidade 2) Inclusão de matricula da acadêmica Devarnra na discipima do 
Matematica I foi aprovada por unanumidade 3) Pro. posta da Profa  Marcia dci estrutura para 
Especiauizacão em Educaçâo Matematica, apos discusso a pioposta aprovada por unaninidade foi 
speciaIizaçao corn 360h, disciphnas ITlinistradas  aos fins de semana(sexta-feira a noite, sabado de 

manhã e tarde) As discupirnas poderäo ser mirnstradas em coparticipação dosprofessores 0 
trabaiho de conclusão de curso sera urn artIgô puentifico 4) Sohcitacão de discipirna especial, apos 
discussäo as disciphnas aprovadas por unanimidade foram Processo estocastico e Estatistica no 
parametrica corn o prof Dulson, Gemcuia espiciai corn o prof Fernando, Ativi4ades 
complementares corn o prof Enoque, Caleulo II no tern professor disponivel Nada mais 106" 

, atratar, areunão foi encerradasIO30rnine eu, PBrnRco, secretari 	 ei a 



presente ata que segue 
I
assinada 'por mim e pelo presiclente do conseiho. Os demais membros 

.assinam em lis.ta de presena.  

Patricia Batist Franco 
	

Lenilson SergioCandido. 
SecretárIa ad hoc 
	

Presidente do consëlho 



Elisangela Candeias..Biazatti Liberada para cursar mestrado 

Liberara para èursâr doutrad Vania Corrêa Mota 

Reprsenthnte Discente Assinaflira 

UNIR: 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAE ESTATfSTICA 

CAMPUS DE JI-PARANA 

Liberadô a cursar doutorado  

Liberada para cursarmestrado  

Lib6ia& para Icu ar 

Listade Presença da 7' Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e EstatIstica 

Data: 03/08/2016 

Flora: 08:00 hras 

Professor 
Ana Fanfly Benzide.Oliveira 
Ariveltom Cosme da Silva 
Bruno Soares de Castro 
DIlsOn Henrique Rámos Evangelista  
Eliana Alves Pereira Leite 

fc,  

Emerson da Silva Ribeiro 
Enoqué da Silva Reis 
Erica Vieira N.ogueira 
Fernando Luiz Cardoso 
Irene Yoko Taguchi Sakuno  
Josivan. Ribeiro Justino 
Lenilson Sergio Candido  
Luana Lüèia Alves de Azevêdo 
Marcia Rosa Uliana:  
Marcio Costa de Araijo Filho  
Marlos Gomes de Aibuquerquc  
Nerio Aparecido Cardoso 
Patricia Batista Francp 
Reginaldo Tudeia dos Santos 
Ricardo José Sduza da Silva 
Roziane Sobreira dos Santos.  

Assinatura  

/1I 



• FtINDAcA0 UNWERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA. 
CAMPUS DE JI-PARANA 

DEPARTAMIENTO DE MAT1MATICA VT 
I 
STATiSTICA  DE JI-PARANA- OME 

ATA DA OZ REUNIAO ORD1NARIA DO DME DE 14/09/2016 

Abs, 4uat9rze dias do mês de setembro de do is mil e dezesseis, as 8h07min, no laboratorio de 
Matematica cia Unuversidade Federal de Rondôrna, campus de Ji-Parana/RO, reuniram-se 
ordinariamente os professores Ana Fanny Benzi de Ohveira, Bruno Snares- de Castro, Dilson 
Hennque Ramos Evangelista,-  Enoque da, Silva Reis, Emerson da Silva Ribeiro, Ehana Alves 
Pereira Leite, Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Thguchi Sakuno, Lenilson Sergio Candido, 
Maicia Rosa Uiliana, Marcio Costa de Araüjo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerto 
Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo José Souza da Silva e Roziane Sobreira 
dos Santos A reurnão conta çom os segurntes itens de pauta 1) Aprovação do ad referendum, 
afastarnento da professora Roziane, 2) Aprovação do ad referendum, afastamento da professora 
Eliana, 3) Proj eto de especializacão em eduaçao mat ematica, 4) Progresso funcional da professora 
Patricia, 5) Projeto da Semana de Maternatica 2017;'6) Regimento intemo do DME, 7) Pedido d 
afastameto do professor Marlos; 8) Pedido de afastameto do professor.  MarciQ; 9). Projeto de 
extensão unive.rsitana, 10) Semana cLe Matematica 2016 No unicio da reumo o professor Lernison 
perguntou se , avia pedido de inclusào de pauta, as solicitacöes de inclusão apresentadas e  
aprovadas foram:1) Projeto de especialrzação uso pedagogico dos recursos de tecnologia do 
professor Nerto, 2) Pethdo de afastamento do chefe do DME, professor Lernison Em seguida foi 
feita a leitura da ata da 7 reuniào ordinana e da ata da reumào extraordmarua, que foram aprovadas 
sem ressalvas Os comurncados da chefia de departamento foram 1) Foa comumcado ao conseiho o 
recebimento de urn e-mail da PROGRAD informando sob re a carga horana das disciplunas 2) 0 
chefe apresentou a situaçao de uma aluna em Iucença matermdade 3) Sobre o recurso de R$ 23,000 
para estruturaçao de grupos de pesqmsa e laboratonos, o professor Lenulson falou do desencontro 
de rnformacOes corn a chreção e da necessidade de repetir os pedidos e diminuicào do valor, apos 
diversos pontos discutidos entre os conseiheiros, foi acatada a sugestào da professora Ana Fanny 
para insfitucionalizar os pedudos de equipamento e repetir a hsta corn todos os pedidos feitos 4) 
também 4oi informado sobre o cancelamento dosrecursosque seriam destinadós para meihorias na 
internet do campus liens de pauta 1) Aprovado o ad referendum, afastamento da professora 
Roziane, 2) Aprovado o ad referendum, afastamento da professora Ehana, 3) Processo 
23.-,118.003136/201625- Projeto de Espciahzaçào em Educacào Matematica, a professora Marcia 
aprsentou as rnfo;maçoes em'quel foram m 	m seridas ais no projeto, pois discuphna de TCC nào 
pode ser contado e carga horaria passou de 360 para 390 horas Houve tambem mudarica de 
coordenador, sendo o professor Enoque o novo cdordenador, as mudanças foram aprovadas 4) 
• Aprovada a progressào füicioña1. da Prôfessora Patricia. 5) Processo 23118 .0003164/2016-42 
Projeto da Semana de Matematica de 2017, o professor Fernando apresentou a necessidade do 
projeto ser aberto para sohcitação de recursos para o evento em 2017,  apos as discussöes ficou 
decido que o proj eto sera institucionahzado e foi criada urna c6missao composta pelos professores 
Fernando, Marcia e Irene corn apoio do professor Marlos 6) Regumento do DME, 0 professo 
Lenilson agradeceu a particlpacão dos professores em duas reuniöes de trabaiho para os ajustes 
finaus do regimento Houve uma nova discussão sabre as faltas em reurnôes do DM1 e apos a 
leitura do texto sobre as faltas no regimento, este fat aprovado sern novas alteraçâes 7) Aprovado o 
afastarnento do professor Marlospara resolver assuntos sobre o projeto de mestrado junto a 
PROPESQ em Porto Veiho nos dias 15 e 16 de setembro 8) Aprovado o afastamento do professor 
Marcio nos dias 22,.e. 23 de setembro para proferir palestra, em urn grupo de pesqulsa, em Porto 
Veiho. 9) Aprovadd o processo 23118.004746/2014-8l. projeto de extenso universitária. 10). 
Semana de Matematica 2016, Fm discutido sobre as inscriçöes que seràO reahzadas no site e no e-
mail da semana, no site ainda falia colocar a programaçào, Forarn definidas as seguintes 
coordenaçöes Ofucinas e Parte Grafica professor Marcio, Cerimonial professora Irene, Comissão 
Cientifica professores Emerson, Eluana e Marcia Ficou decidido que os profepres que forem 

is 



ministraroficinas .terão ate a próxima segunda-féira dia 19 para enviaE as infomiácöes via e-mail do 
profesor Marcio e que as inscricöes começarão na prOxima quarta-feira dia 21. Foidliscütido a falta 
de recursos para a reaUzaçäo do ventoe a professora Afla Fanny .se.propôsir no rniniério püblico 
e justificar a necessidade de se cobrar as ins criçöes para o evento  Inclusôes de pauta 1) Processo 
23.1180003906/2014-78 especlalização o uso pedagógico dos recursôs de tecnologia do professor 
Nério, o :projeto. fôi áberto. em 2014 para concorrer a .editais corn récursos para abertura de 
especiahzacào mas foi registrado em conseihos superiores corpo curso de extensâo e não 
especiahzaço como foi proposto e no ha mais possibilidade de recursos Após muitas discussOes o 
conseiho dcidiu desmembrar o projeto em disciphnas como extenso e allterar o pubhco alvo, 
tambem propor urn novo projeto para especiahzaçào, 2) Aprovado pediclo de afastamento do chef e 
do DME professor Lernison entr os dias 01 e 07 de outubro para acompanhamento medico da 
filha Comurncado dos professores professora And Fanny comentou que o DME foi prejudicado 
pela não identificacão do departainento na Avahaçào da institucional, outros professores relataram 
problemas "a finalizaçào da avaliáçäo e o texto longo corn dificuldade de 'enténdimeiito. 0 
professor Bnmo mformou que todos os professores evem pegar urn nada contas no SW, assinar e 
entregar a comissào de rnventano no prazo de 07 a 20 de outubro A professora Eliana comentou 
sobre sua participação na comissäo cientifica de urn encontro em educacão matematica e informou 
sobre a conclusão do matenal cuisenaire para urn ctIrso de extensão 0 professor Enoque informou 
que na semana de maematica as certificados serão enviados via e-mail 0 professor Fernando 
lembro da necessidade de urn representante de discente e o professor Emerson informou que tern 
alunos interessados, foi discutido que o conseiho pode abrir urn edital A professora Irene convidou 
para uma confraterrnzação no dia IS de outubro Aprofessora Mrcia comentou sobre a aluno Paulo 
que esta como monitor voluntñno na disciphna matematica I e ficou decidido que a certificaço 
sera feira pelo Departamento 0 professor Neno falou sobre a revista REAMEC e mcentivou o 
DME a participar Nada mais havendo a tratar, a reurnão foi encerrada as lOh26min e eu, Roziane 
Sobreira dos Santos, secretaria ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo 
presidente do conseiho Os demais membros assinam em lista de presença 

Roziane Sobreirà dos Santos'  
Secretária ad hoc 

• Lenilsón Sergi Candido 
Presidente do conseiho 



• UNI VERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
DEPARTAMEI\TTODEMATEMATTCAE ESTATISTICA 

U N I R 	 CAMPUS DE JI-PARANA 

Lista de Presença da  8a.Reuniâo Ordinária  do Departamento de Matemática e Estatistica 

Data: 14/09/2016 	 . 

Hora: 08:00 horas 	: 

.Professor . '. Assiñatura •. 
Ana Fanny Benzi de Oliveira • JN'  ,- 	C._. 
Ariveltom Cosme da Silva 
Bruno Soares de Castro 	•.• 	 • • . 	. f_i, 	,' . 	 . 	 . 

D1lson Henri sue Ramos Evanelista - 	- 
• . Ila 

it Y
0 

•Eli âna Alves Pereira Leite 	•.  . 	• .• .• 1 

Elisãngela Candeias Biazatti • •. .. Li.. erad para ciirsar mestrado 
Emerson da Silva Ribeirô 	. 	• 	• 	•.. •• 	. 

Enoque da Silva Reis. 	 • 

tP1 

Erica Vieira Noguena Liberada a cur arm 	ado Portaria no 804!2016/GRJUNIR 

Fernando Luiz Cardoso. 	• • .• 	)f/ —e 	• • 

Irene Yoko Taguchi Sakuno 	. . 	 •. • 
• . 	 • 	... 

Jôsivan Ribeiro Justin.o 	 . • • -, Liberado .ar4 cursar doutorado 
Lenilson Sergio Can4ido 	• 	• . 

• 
1  •4 

Luana Lucia Alves de'Azevêdo . •. 	. .  Ljeradapara cursar mestradô 
• Marcia Rosa Uliana. 	• 	. • . . 	-. 
,;Mario Costa de Araüjó FilhO 
Marlos Gomes de Albuquerque 	• 	•'. . .• 	 • 

Nerio Aparecido Cardoso.. 	• 	• . . .. 	 • 	• . 	.. 	• 	. 	 - 

• Patricia'Batista Franco 	• • • • • 

Reginaido Judeiados Santos •  . Liy- ;para curs 	dôutoradb 
Ricardo José Souza da Silva . 	• • • •. 
RozianeSobreira dos Santos.. • .. :• • • ç 
Varna Corrêa Mota Liberada para cursar doutorado 

Representante Discente Assinatura 



• FUNDACAOUNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANA 

EPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA DE JI-PARANA- DME 
AlA DA-09a  REUNIAO ORDINARIA DO DME EM 19/10/2016 

Aos dezenove dias de outubro de dois mil e dezesseis as 8hl0min, no laboratorio de Matematica da 
Umversidade Federal de Rondôrna, campus de Ji-Parana/RO, reuniram-se ordrnanamente os 
professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira, Ariveltom Cosine da Silva,. Bruno Soares de Castro, 
Dilson Hennque Ramos Evangehsta, Ehana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, 
Enoque da Sdva Reis, Fernando Luaz Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lenilson Sergio 
Candido, Marcia Rosa Uliana, MIrcio Costa de Arauijo Filho, Marlos Comes de Albuquerque, 
Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose Souza da Silva e Roziane 
Sobreira dos Santos. A reuniAo conta corn os séguintes itens de pauta: 1) Aprovacäo do ad 
referendum sobre liberaço do Professor Marlos para proferir palestra; 2) Formaçäo de ComissAo 
para elaboraçao do piano de quahficaçao docente, 3) Dehberaçao sobre o parecer referente ao 
processo 23118.003481/2016-18. 0; 4) Apresertaçao da locahzaçAo dos espaços negociados pelo chefe 
do DME na estrutura fisica do campus;. 5) Deliber4Ao sObre 0 parecer rçfërente ao processo .
23118.003640/2015-44; e 6) Deliberacao sobre o parecerreferenteao pràcesso 23118'.003351/2016-
26. Deu-se ini•cio as atividades da reuthäo corn a leitura da* ata da 8a Reuniäo oidinária do DME de 
14/09/2016, pela Professora Roziane, a seguir o Chefe de Departamento cedeu espaço para 
manife'tre es sobre a redaçao da ata elaborâda pela professora, nAo havendo manifestaôes,, foi 
colocam votaço a ata, tendo està: sido aprovada por unanimidade; Após 6 Chefe de 
Depai-tamento comunicou que esta em discussäo nos conseihos supenores da1UNIR a prorrogaçAo 
da data de inicio do 10  semestre de 2017, corn o objetivo de umficar o calendario da UNIR que 
atualmente está corn dois cronogramas devido a greve ocorrida antertorménte. Diantë do exposto a. 
assembleia .deliberou que existern partictilaridades concernentes aos alunos. do Departamento e 
Campus de Ji-Parana, as quals, o adiamento da data de rngresso caso aprovado, podera causar 
graves prejuizos, pnncipalmente aos alunos de mumcipios proximos que necessitam utilizar 
transporte conjunto aos alunos de outras mstituiçôes de ensrno superior particulares Apos 
deliberaçoes ficou defirndo que o departamento idelaborar manifesto identificando este probiema e 
encamrnhar ao orgAo &rnpetente Tambem comumcou que o dia 27 de outubro sera declarado ponto 
facultativo pela reitoria para que professores e servidores possam parti€ipar de atividkdes didéticas, 
pedagogicas e admirnstrativas elaboradas pelo Servço de'OnentaçAo Pedagogica do Campus Apos 
deu-se imcio a discussAo sobre os pontos de pat": No pnmeiro foi aprovado por unanimidade o ad 
referendum que aütorizou a liberaçäo do professor Marlos para participar corno palestrante no 

• evento Ciclo Cientifico Unijipá 2016 no dia 18de outubro de 2016 as. 19:00K No segundo ponto foi 
discutida a necessidade de formacào de conussão para elaboraçAo do piano de quaIificacAo docente, 
apes discüssAo foram eleitos os professores Ana Fanny Benzi de Oliveira, Bruno Spares de Castro 
e Nerio Aparecido Cardoso para comporem a refenda comissAo No terceiro ponto a professora 
Eliana* AlvesPereira Leite leu seu parecer favoravel a normatizaçAo do TCC do curso de 
• Licenciatura em Matemática do DME constante do processo 23118.003181/2016-80, após posto em 
votaçâo, o 'parecer foi áprovado por unanimidade pela assernbieia No quarto ponto o Chefe do,  

• DME discorreu sobre a divisäo dos espaços 'fisicos criadOs no campus através das novas obras e. I 
comumcou que o DME fot atendido em suas necessidades, contudo, esta divasào acordada ainda 
precisa ser sancionada pelo conselho de campus, diante do exposto sohcitou a presenca dos 
professores do DME na reunião do. CONSEC que ira aprovar, eStas conquistas, contudo, Informou 
que ate ô momento nAo ha disponibilidade de apareihos de ar.condicionado para. atender a nova 
demanda. No quinto ponto o professor Enoque da Silva Reis leu seu parecer favorável ao relatório 
final do; projeto de extensäo intitulado "Material Cuisenaire: urna possibilidadé para ensinar 
matematica no ensrno fundamental" de responsabilidade das professoras Ehana e Marcia, constante 

• no processo 23118.003640/2015-44, após. posto .. em :votaçâo, o • parecer, foi aprovado pot 
unanirnidade pela assernbleia. No sexto ponto .o professor Nerio Aparecido Cardoso. leu seu pareqá 

• • 	. 	 __'\ 	-• 	 I 



:vorãvei a exëcucäo do Droeto de monitoria nAo subsidiada da disciplina de Matemáticá II,. 
- aoorado oela professora Marcia, apos posto em votaçäo, o parecer foi aprovado por unanimidade 
- eia assembleia Nos comunicados a professora Marcia comentou que a monitona Mo subsidiada 
da disciplina de Matemática II comecará em. novembro deste ano e também que foi convidada a 
profenr, palestra em evento na FACIMED que ocorrerá em dezembro deste ano 0 professor Márcio 
comumcou que ,o concurso para vaga de professor da matematica, transcorreu normalmente e que os 
trés candidatos obtiveram aprovacao, tambem comumcou que o aluno Ailton deficiente visual Mo 
está cOnseguindo acompanhar os demais alunos quanto aos conteüdos ministrados em sua disciplina, 
também a professora Marcia coinunicou que ese aluno também está tendo a mesma dificuldade na 
• disciplina em que eta ministra. 0 professor Nério comunicou que está priorizando que os alunos da' 
Estatistica ja deflnam seu tenia de TCC dutante a discipima de seminanos 0 professor Fernando 
comumcou que ele e o professor Marlos inembros do NDE reuniram-se corn alguns discentes que 
estao corn TCC ãtrasados, nest encontro um'dps alunosinfor iou que perdeu o interesse.em fazer o 
TCC pois .teria sido informado por docente que ó tema do TCC deveria ser soinente na area de 
educacao, e o alun. 'eseja fazer TCC na area de matemática ou rnatemãtica aplicada. Nada mais 
havendo a trat a r mao foi encerrada as lOh3Omm e cu, Ricardo Jose Souza da Silva, secretarto 
ad hoc, lavr' a p: ente atá que segue assinada por mim e pelo presidente do conseiho. Os demais 
membros s 	lista de esença 	

/ J 
7•. 	H 

icardo Jose'. 	da Silva. 	 Lenilson Servo Candido 
Secr'jadhoc 
	

Presidente do conselhó 
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CAMPUS DEJI-PARANA 

Lista de Presenca da 9' Reunião Ordinária do Departamento de Maternática e EstatIstica 

Data: 19/10/2016 

•Hora: 08:00 hóras 

• Professor . . 	 sjnatur 	 V  
'Ana Fanny Benzi de Oliveira .. . 	. 

Ariveltom Cosme da Silva  
Bruno ,oares de Castro  V 

Dilson Henrique Ranios Evangelista . 
V  • (if' V 	 V 

V 

Eliana Alves Pereira Leite 	•V 
V 

Elisângela Candeias Biazatti 	V 
V LIbeias a 	cursar. mestrado 

V Emerson da Silva Ribeiro
41  

V V 	V 	

V 

Enoque da Silva Reis .WYNA 
V 

Erica Vieira Nogueira 	V Liberad ,para cursar !s'  do Portaria 0  804/2016/GR/UNIR 

Fernando Luiz Cardoso  

Irene Yoko Taguchi Sakuno V 	
V 

Josivan Ribeiro Justino V . Liberado ar curs 	doutørado 	
V 

Lènilson Serio CandidO  
Luana Ltcia Alves.. de Azevêdo V 	 V V Libenida para cursar mestrado 	. 

Marcia Rosa Uliana 	
V 

V 	
V 

Marcio Costa de Araüjo Filho V 

V V 
V 	

V, 

 0011 	 V 

Marlos Gomës de Albuquerque 	V f 
41V V 

Nerio Aparec.ido Cardoso
gD PatrIcia  Batista Franco 	V 	

V 
V V  • - 	 •  

Reginaldo Tudeia dos Santos 
• . 	A"ao  sara cursar doutorVadà 	

V V 

Ricardo JOsé Souza da Silva  
Roziane Sobreira dos Santos V fOe 	'  5 	k 
VaIiia Corrêa Mota 	V 

• V Liberada para cursar doutorado 	• V .  
V  

Representante Discente 
V 	

Assinatura 



• FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERALDE RONDONIA— UNIR 
CAMPUS DE JI-PARANA 

DEPARTAMENTODE MATEMATICA DEESTATISTICA- DME 

ATADA 100  REUNIAO ORDINARIADO DME EM 16/11/2016 

Aos dezesseis dias de novembro de dois mile dezesseis, as 8hO5rniri, na quinta said do',.' 
primeiro bloco da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Parana - RO, 
reuniram-se ordinariamente os professores Ana Fanny.  Benzi de Ohveira, Bruno 
Soares de Castro, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Emerson da Silva Ribeiro, 
Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Irene YOko Taguchi Sakuno, 
Lenilson Sergio Candido, Marcio Costa Araujo Filho, Marlos Gomes de 
Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose 
Souza da Silva e Roziane Sobreira dos Santos A reunio conta corn os seguintes itens 
de pauta 1) NormatizacA(i da diciphna de Atividades Complementares/ distribuicao de 
disciplinas, 2) Apro aço do piano de quaiificacao docente, 3) Pt ocedirnentos para 
licenças maternidade iequeiidos noDepartarnento, 4) Relatono anual de atividade e 5) 
Piano de ti abaiho paia 2017 Deu-se inicio as atividades da reunio corn as soiiutaçOes 

de inclusOes de pautas teita pelo professor Fernando, que pediu para disctitir sobie a 
questao de mats urn paiestrante na semana de maternatica e, pelo professor Nerio para o 
desmembramento das disciplinas do curso de exttnsão Logo apos, se deu a Ieituia da 
ata da 09 reuniäo ordinat ta do DME de 10/10/2016 pelo professor Ricardo lose Soua 
da Silva, em seguida o chefe do departarnento cedeu espaco para manifestaçoes sobR a 

• redação da ata elaborada pelo j4rofessor, nâo haveido rnanifestaces. fbi colocado em 
\ otaçäo e aprovado por unanirnidade As prolessoras Ehana Alves Pereira. I eite L 

Marcia, Rosa Uliana nAo estavarn presentes pots estavarn executando urn imm-cui so no 
rtesrnohOrário. 0 professor Márcio 'costa de' Araiijo FiIhd estaadando urna prova da 
discipirna de Calculo de funçOes de vanas variaveis no curso de fisica 0 professor 
I cnilson comunicou que cada professoi do DMF podeita dat urna ajuda de custo dc 
Ii inta reats a SEMAT tepassando esse dinheuo ao professor Ricaido corno dicutido 
em i eunião passada, e ainda, para a EMAT, mesmo corn urn financeiro reduzido urna 
das niinistiantcs se prontificou a vir de ônibus do Acre. 0 mesmo reloiçou que ja havia 
aplo\lrnadarnente duzentos msciitos na SE' MAT, e pediu ao professor Emerson para 
lalar quantos tiabaihos ja havia insci ito o professoi mtormou que ha 31 trabalhos 
inscntos e todos serAo avaliados por avaliadores externos da instltulcAo 0 'chefe do 
dcpaitarnento solicitou que cada professot irnprimisse os ultirnos cinco anos do 
curuculo lates e o entiegasse corn os seus rcspectivos cornprovantcs para que urna das 
estagiarias da biblioteca que ira ficar no departamento organizasse e colocasse em urna 
pasta No purneiio ponto da ata, o professor Lemlson deu a sugestho de que os alunos 
cnticgasscrn na secretaria os docurnentos atiaves dc urn toimulario 0 piotessor Ricardo 
saiu as 8h45 Min corn justificativa 0 piotessor Emerson exphcou que o processo desta 
disciplina seria melhor o chefe de departamènto àumprir, p:ois essa Idiscipilmi no 



. ptofessora Fanny falou da importãncia de eriar urn grupo no Whatssap dos 
representantes de cada sala 0 professor Neno reforcou em seus comurncados da 
lmportância de colocar, os representantes dos discentes na ativa Nada mas havendo a 
tratar, a reuniào foi encerrada as 10h40 e eu, Bruno Soares de Castro, secretarlo ad hoc, 
avrei a ata, que segue assinada por mim e pelo presidente do conseiho. Os demais 
membros assjn 

frn 

 listade py 

na.  

11 
es de Castro 

Secre r o ad hoc 
F. 

Lelilison Sergio Candido 
Presidente do conselhQ 
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Lista de Presenca da ioa Reunião Ordinária do Departarnento de Maternátic e EstatIsticá 

Data 	/11/2016. 	 .... 

liora: 08:00 hOras  

Professor 	. . 	 V 	 Assinatura 	. 

Ana Fanny Benzi de Oliveira I. 

.Ariveltom Come la Silva  
Bruno Soares de Castro .. 	 . 

. 	•1,/ 	
' 	," 

DIlson Henrique Ramos Evangelista 4 
Eliana Alves Pereira Leite . '.  i4414 	v:STI/i C4 D4 
Elisângela Candeias Biazatti . 	 .'..-radä 1ara.cursarmestradô 
Emérsonda Silva Ribeiro .

1 

S.. 

4F 	 . 	'4 if' Enoque da Silva Reis 
Erica VieiraNcgueira Liberad para curs 	trado Portaria n° 804/2016/GRJJJNIR 

Fernando Luiz Cardoso  
Irene Yoko Taguthi Sakuno  
JOsi'an Ribeiro Justino . 	 . . 	 Liberad9 para cursar doutorado 
Lenilson Sergio Candido  
Lüaña LüciaAlves de Azevêdo Liberada para cursar mestrado 
MáràiãRosaUliána 	. fcI 	/uSTi/'~ 	4QA 
MarcioCosta de.Arnájo Filho . 

. 

Marlos Gomes dc Albuquerque 
Nerio .Aparecido Cardoso 	. S 

Patricia Batista Franco  
Reginaldo Tudeia dos Santos Li' pa 	dbutorado 
Ricardo José Souza da Silva ..• 	 : 
Roziane Sobreirá dos Santos  
VaniaCorrêa Mota 	. 	 S V Liberada para cursar doutoradID  

RepresentanteDiscente 	. . 	 Assinatura 	 V 



ATA DA 1 ia  REUNIAO 01UNNARIA.D0 DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 
REALIZADA EM 07/12/20.16 

Aos 07 (sete).dias do mês de .dezembro de 2016, as 08h15min, no Laboratório de Matemática, do 
Campus de Ji-Parana, da Universidade Federal de Rondôrna, teve inicio a 1 P Reurnäo Ordrnaria do 
Departamento de Matematica e Estatistica conduzida pelo Chefe de Departamento Prof. Lenilson 
Sergio Candido, corn a presença dos professores Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos Bruno 
Soares de Castro, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da 
Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Marcia Rosa Uliana, Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko 
Taguchi Sakuno,Marcio Costa de Araujo Filho, Marlos Gornes de Albuquerque, Patricia Batista 
Franco, Ricardo Jose Souza da Silva Pontos de pauta Sohcitaçao de rnclusâo de itens na pauta 
Leitura-e deliberaçao da ata da I0a  Reurnao Ordinaria do DME 2016; Qomunicades: Comurncados 
da diieçäo,,Comurncados do chefe do departamento, 1 Aprovaçào de Ad-Teferendum, afastamento 
da piofessora Marcia Rosa Uhana, 2.-... Regularnentaga"W de cursos afins 3 Concurso publico, 
professoi de estatistica, 4 Relatouos de atividades 2016 e piano de trabaiho 201 7(seguir a 
Resolução 065), 5 Pedido de mudança de tema e orientador do TCC de Natanael Camilo da Costa, 
6 Pedido de mudança de orientador do TCC de Nilceia Hellen Laceida Dias, 7 Piano de açào do 
DME para 2017 8 Projeto Pedagogico do curso de Estatistica Relato professor Nerio 9..  
Piogressào funcionai do professor Marcio Relato comissao presidida pela professora Eliana 10 
Pedido de professor para mirnstrai Legislaçao Ambiental do DEA 11 Pedido de professor de 
Maternatica Basica e Metodologia Cientifica do DEFIJI 12 Horario 2017-1 Comunicados dos 
piofessores Antes do inicio das discussOes o chefe de Departamento sohcitou inclusäo das 
seguintes pautas a) Aprovaçao do ad-referendum que tratou do afastamento do prof Emerson da 
Silva Ribeiro, b) pedido de afastamento do prof. Enoque no periodo de 12/12/2016 a 16/12/2016 
para participar de process-0 seletivo de doutorado, c) Indicativo do NuQleo Docente Estruturnte do 
curso de Matematica, para dispombilizar a nova reguiamentaçäo do TCC --a fim de atender todos os 
alunos do curso, d) pedido de afastamento do prof Ana Fanny no periodo de 20/12/2016 a 
23/12/20 16 para tratar de interesse particular junto' a receita f) Solicitaçao de Apioveitarnento de 
A tividades em Projeto de Iniciaçào Cientifica paia Estagio Supervisionado Obiigatoiio do 
acadêmico Pablo Dias Vieira Os pedidos de inciusäo foram acitos por unanimidade 
Comunicados 0 prof Lenilson cornunicou que na XVI Semana de Matematica A Inclusão e as 
fecnologias na Educação Matematica" foi realizada corn a participacäo de 306 insLrltos, 189 
presentes A conteceram duas palestras poi noite nos do` is primeiros dias e uma mesa iedonda corn 
os Coord.enadores dos Cursos de Matematica do Estado na ultima noite Comentou que sentiu a 
1a1ta da presença dos professoies do depaitamento Fez a indicaçäo do prof Fernando como 
cooidenadoi da XVII Semana de Matematica Elogiou a ideia de* premiar os meihores trabaihos 
apiesentados no evento Agradeceu os professotes queparticipalarn das coordenaçoes em especial 
a professora Irene pelo preparo do coffee break, aos professoes Marios e Emerson poi ter cedido os 
alunos do BIBID para auxiliai na semana da Matematica Informou que foi a Porto Veiho para 
tratar do assunto das vagas remanecente para professor do Departamento, verificou que a aga da 
Matematica ja foi preenchida e que tem a vaga da Estatistica para preencher 10  item de pauta 
Aprovaçao de Ad-referendum, afastamento da professora Marcia Rosa Uhana o pedido de 
afastamento foi aprovado com unammidade 2 Regulamentaçäo de cursos afins para o curso de- -  
Estatistica e Matematica, apos discussäo foi-' apioado como se segue ESTATISTICA - As 
licenciaturas Adrninistraçäo, Asti onomia Computaçäo Ciências Contabeis As Engenhai ias, 
Estatistica Matematica Fisica, Quimica.,  Geociências, Economia, Ciëncias Atuariais e 
Oceanografia MATEMATICA - As licenciaturas, Administraçäo, Astronomia, Computação 
Ciências Contabeis, As Engenharias Matematica, Estatistica, Fisica Quimica, Geociências, 
Fconorrua e Oceanogiafia 3 Concurso publico professor de estatistica ficou decidido manter o 
rnesrno perfil do concuiso anteiioi como pioposta oiganizar urn caiendario mais condensado de 
provas, 4 Relatorios de atividades 2016 e piano de trabaiho 2017(seguir a Resoiuçâo 065) o 
professor Lemison sohcitou a entiega do ielatono de atividades 2016 e piano de trabalho 2017 
seguindo a Resoluçao n° 065/CONSAD, 5 Pedido de mudança de tema e orientador do TCC 
de Natanaei Camilo da Costa o pedido foi aprovado corn unammidade, 6 Pedido de mudança 



Dilson Henrique. Ramos Evangelista 
Ji-Parana, dezembro de 2016 

Lenilson Sergio Candido 

de orientador do TCC de Niicéia Hellen Lacèrda Dias: o. pedido foi. aprovado cOrn unanimidade; 
7 Piano de açäo do DME para 2017 ficou decidido que o piano de açäo do DME para 2017 
devera ser apresentado ate dia 09/12/2016 e q-ue o Chefe de Depaitamento fara as adeqwiçOes  para 
apresentai na Direço do Campus 8 Proj eto Pedagogico do curso de Estatistica Relato 
professor Nerio Apos discussão o parecei favoravel do professor Nerio foi aprovado por 
unammidade 9 Progressão iuncional do professor Marcio Costa Araujo Filho Relato 
comissäo p1 esidida pela professora Eharni Passou-se a discussäo do Processo 2.3118.003212/2016- 

r 

O 
118 003212/2016-

01 que tiata da progressäo funcional horizontal, de assistente A mvel I para Assistente A nivel II, do 
professor Maicio que apos discussào o paiecei favoravel da comisso foi aprovado por 
unanimidade 10 Pedido de professor para mmistrar Legisiaçäo Ambiental do DEA 0 pedido 
foi negado deviclo a falta de docentes disponivel 11 Pedido de professor'de Matematica Basica e 
Metodologia Cientifica do PEFUL 0 professor Ricardo se dispôs a assumir a discipirna de 
Matematica Basica Para discipirna de Metodologia Cientifica o pedido foi negado devido a falta de 
docentes disponivel 12 Horario 20174 Apos discusso o horario 2017-1 foi aprovado por 
unammidade e segue em anexo Itens incluidos na pauta a) Aprovaçâo do ad-referendum que 
tratou do afastamento do prof Emerson da Silva Ribeiro, o pedido foi aprovado por 
unammidade,, b) pedido de afastamento do prof Enoque no periodo de 12/12/2016 a 
16/12/2016 para participar de processo seletivo de doutorado o pedido foi aprovado por 
unanimidade, c) Indicativo do Nucleo Docente Estruturnte do curso de Matematica, para 
dispombilizar a nova regulamentação do TCC a fim de atender todos os alunos do curso, Apos 
discussào ficou aprovado que a Normativa 01/2016 do TCC entra em vigor apartir da aprovaço no 
CONSEC d) pedido de afastamento do prof.-Ana Fanny no periodo de 20/12/2016 a 
23/12/2016 para tratar de interesse particular junto a receita, a professoia exphcou trata se da 
ienoaçäo do Passo Porte em Cuiaba e que neste periodo o professor Marlos assume a chefia do 
departamento o pedido foi aprovado por unanimidade 1) Sohcitaçäo de Aproveitamento de 
Atividatles em Projeto de Inicitçäo Cientifica para Estagio Supervisionado Obrigatorio do 
acadêmico Pablo Was Vieira, o pedido foi aprovado corn urna abstençào Comunicaço dos 
piofessoies professora Ana Fanny observou a importância das ieurnOes e comentou que esta 
havendo uma banalizaçào da mesma 0 professor Biuno infoima que Ias insciiçOes da CPAv,  
teirninam hoje a taide 0 professor Emeison inforrnou que o depaitamento foi contemplados corn 
duas boisa pela FAPERO de iniciaçäo cientifica A professora Marcia comunica que a acadêrnica 
Jaquehne se acidentou e gostaiia de 'saber se aluna tern direito de fazei a avaliaço posteiiormente 
0 piotessoi Lenilson rnfqrrnou que sirn que e para lançar a nota por mernorando A professora ainda 
cornunicou que enviou as avahaçOes a aluna Jocassia e ..ela respondeu que no teve condiçOes de 
cumpiir o prazo 0 professor,  Lernison saiientou que se a acadêmica nào entregar as avaliaçOes no 
prazo cia perdera seus direitos e sera ietida na discipirna 0 piofessor Marcio afirma que esta corn o 
rnesmo problerna corn esta aluna 0 piofessor Marios pediu paia os piofessoies do prirneiro periodo 
de MaternatLca que reforçassem que hoje termina o piazo para insciiçâo no Bibid 0 professor Nerio 
inforrnou que se for necessario instalar novos softwares no laboiatorio de Estatistica o pedido 
deveta ser feito em dezembro, pois a tecnica entraia de feiias, ainda sahentou que os alunos do 60  
periodos do curso de-.Estat 1Sti ca apresentam dificuldades severas Nada mais havendo a tratar, a 
ieuniào foi enceriada as 1 lh25rnin e eu, professor Dilson Henrique Ramos Evangelista lavrei a 
presente Ata que segue assinada por mim e pelo Chefe de Depaitamento 



Anexo da Reunião do DME em 07 de dezemhi'o de 2016. 

Estatistica 

Area 10200002 PROBABILIDADE E ESTATISTICA 

'' Subareas Estatistica(10202005) e/ ou Probabihdades Estatistica Aplicada (10203001).  

Regime de Trabaiho 40hs DE 
Requesitos Grauduado em Estatistica corn mestrado na Area 

Obs Em Caso de não haver ,  inscritos abrir no rnesmo edital para.Graduado em Estatistica 

TEMAS: 
1. Probabilidade 
2. Inferência estatIstica 
3. Testes de hipóteses .paramétricOs 
4 Testes de hipoteses não parametricos 

S Analise de re gressão 
6 Amostragem 
7 Analise rnultivariada 
8 Series temporais 
9 Teona de confiabihdade 
10 Inferência bayesiana 
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:IATA DA l REVNIAO)l.XTRAORDINAR[A DO DEPARTAMENTO DE 

MA1 EMAI'ICA E E I'Ai f ['!('A DA UNIR CAMPUS JUPARAN 

RIALIZADA EM 24/O2/2O1 6 

Aps vinte equatlo dias do nês dcfevereiro de dois mil e dezesseis ds nove hiras e seis 

minulos, no Iahoratório de N'1ucnitica da Uñiversidade Federal de Rondônia, campus 

de JiParan/RO, teve inieio u primeirn reuniäo dxtraordindria do Departamento d 

Mateinãtica e EstatIstica - Dt\1E. conduzida pelo professor Enoqueda Silva Reis e corn 

apresença dos professores: AparecidaAugusta da Silva, Brno Soares de Castro, Dilson 

Henrique Ramos Evangelista, EriersOn da Silva Ribeiro, Eliana Alves Pereira Leite, 

• lisângela Candeias Biazatti. Erica Vieira Nogueira, Fernando Luiz Cardoso, Lenilson 

• Sergio Candido, Luana Lucia Alv de Aevédo. Marcid Costa de Arajo Filbo, Marcia 

• Rosa 1Jliana, Maclos (lomes Uc Albuquerque. Ricardo José SOUzb da Silva .e Roziane 

Sobreira dos Santos..Com paa ra. a Professora Aparecida S011CAOU queao final-da 1a  

reumao extraordinária fosse realizada d leitura c deliberaço da atada referida re.unio, 

o professor Enoue col.ocou eni votaçAo a propbsta, que foi api'ovada l3elo conseiho, 0 

professor Emerson procedeu i leitura daata da U reunião ordindria do DME, após breve 

discpsso a at fo i apro\ ad(-i pelo onsclho. A reuuio cpitou corn Os seguintes pontos 

Ic pauta: .1)Acl referendum., liberaçäo da Prof' Aparecida para participar do. 

Seminário em Campo Grande -de 17/12 •a 21/12/2015 e liberaço de. 17/02-a 

21/02/2016, para participacä(, das discussöes referente io Ensino da Matemática e 

Livro Didãtico em. SäoPaulo/SP; 2) Ad referendum, liberaçäo da pro-fEliana 

Alves Pereira Leité para participar da audiênc,ia püblica na Assembleia Legislativa. 

do Estado de Rondônia (Porto Veiho) 17/02 e 18/02/2016;' 3 Processo 

23108.104745/2015-39 - Assunto: Solicitaço de .Redistribuição para a UFMT. 

Interessada: Prof 1  Aparecida 'Augusta da Silva. Relator: Prof. Marios Comes 

Albuquerque; 4).Proesso 2118.004104/2015-66, Pedido de Afastamento para 

'cursar Mestrado. Interessada; Prof' Eiisângeia, Relator Prof' Márcio; 5) Processo 

23118.000334/2016-37,' Pecli(lo de Afas.taménto para cursar Mestrado. Interessado: 

Pro?1 Bruno. Retatora'Pro?1 Roziane; 6) Processo 23118.000443/2016-54, Pédido de 

Afastamento para cursar Mestrado. Interessada Prof" Erica. Relatora Prof' 

Roziane; 7) Processo - 23118.000366/2016-32 Proresso Funciornil de Assistente. 

nIvel para Assistente ni'ei Ii - Interessada pro?1 Irene; Relatores: Prof' Ricardo, 

Prof" Elisãngela, Prof' Eliana. 8)Processo .- 23118.000351/2016-74 Progressao 

funcional de Assistente.1 paraAssistente A nIvel II - Interessada prof' Eliana; 

Relator : ProfessoraMarcia; Professor Fernando e Professora Irene. 9)Solicitacao 

Prof' Irene de liberaçao para cursar disci plinas de dou'torado. 10)Redistribuicao 

das aulas de Estágio S. E . F e de Fit. das Ciências da professora Marcia e Prof 

'Eliana, 11) Redistribuiçäo das aulas de Algebra Linear e Legislacão Educaciona1 

Prof." Irene e ProL°Enoque; 12)Troca de drientador Acadâmiço Gilberto Junior. 

Professora \'Inia, pm-a o Professor 1)ilson; 13)Composicio de comissäo para XVI 
- 	

• 	o iäode cOrnissão da Sémäna de EstatIstica; 



14.)fano dc •tividades• iiocentes 201.6. ProfessQres: Marcia,: Enoque, Elianae-
I mu son, lS)'oficitacio (Ic l)isuphuia Lsp€cial Disciplina de Pesquis' de 1\'iercado 
e Opiniao. S1icitante: ..Karla.Sales Barbosa; 16)Solicitacao por parte dO professor -
Fernando para urna reuniäo A6 trbaIbo corn titulo RESGATE DO PADRAO DE 
QUALIDADE DO (URSO 'D.E MATEMATICA. 7)Renüncia da .stibchefla do 
departamento professor Enoque da Silva Rus, 18)Comppsiçao de comissäo para 
eIeiço de chefe e subchete do Ocpaitamento, Comunicados do ubchefe de 
f)cpaiiimtnto 0 professor' Fnoque cornunicou correção no 1' item da pauta Ad 

leleiLndLim Iibeicoda pio'pareuda  para participal do Seminario em Campo 

Grande de 17/12 a 21/12/2015e 1ibeicã6 de 17/02 a 21/02/2016, para participacão das 

discussOes reterente ao Ensino da Mtematica e Livro Didatico em São Paulo/SP, 
ietirada de pauta do item 7 8 e alteiaçào do item 10 0 professor Enoque comunou o 
accite de olient içio de FC( da aluna Edilene do Cuiso de Li 	em Matemd tic a 
Em e(Iuida comunitou so6ie solicitação dos alunos do cuiso de Licenciatura em 

Matmatia cm ielac.ão ao\ Estaglo e o cone1ho decdiu pol discutu o iefeudo assunto 
na ieuniäo oidinaria de marco U professor Enoque c&municou arnda sobie o evento de 
ecepçto dos alunos calouros, or.ganizado pela Coorderiaço Pedagogica corn iniclo as 

I 4hs 30mm no turrto \'espertlno c as I 9hs 30mm no pci iodo notut no no dia 26/02/2016 

1) Ad referendum, hberação da prof Apaiccida para participr do Seminario em 
Campo Grande de 1'7/12 a 21/1212015 e hberação Øe 17/02 a 21/02/2016, para 

I)irticipacao das discussöes referente aO Ensin6 da Matematica e Livro Didatic 
cm So Paulo/SP-1 Apro\'ado pelo conselho 2) Ad referendum, hberaço da prof,  
F hana Alves, Pereira Leite para participar da audiência pubhca na Assernbeia 
Legislativa do Fstado de Rondônia (Porto Velho) 17/02 e 18/02/2016, Aprovado pelo 

conselho 3) Processo 23108 104745/2015-39 - Assunto 	Solcitação dc 

Redistribuiçäo para 'a UFMT lnteresada Prof Aparecida..Augusta a Silva 
Relator:Prof. Marlos Gomes Atbuqtieique, 0 relator '.06 piocesso, professor Marlos 
piocedeu a leituia do ielato e concedeu paiecei Favoravel Em votaçäo, o piocesso foi 
piovado por unanimidade /Frn seguida o profssoi Enoque procedeu a 

encaminhamcnto de leitura dos ielatos do quc tiata os piocessos dos liens 4 5 e 61  

respectivamente, poisbs proeessos em questo tratam de Pedidosde Afastamento para. 
cuisai Mestiado 4)Proc,esso 21118.004104/201 -5-66i  Pedido de Afastamento para 
cuisar Mestrado Interessad,a Prof Flisãngela, Relator Prof Marcio, 0 relator do 
processo professor Maici pfocedeu a Ieituia do relato e concedeu paiecer Favoravel 
5) Processo 2118;000334/2016-37; Pedido, deAfastamento para cürsar Mestrado. 
Interessado Prof Bruno Relatora Prof Roziane, A ielatora do piocesso, professora 

RozlanL procedcu a 1eituri do relato e concedeu parecei Favoiavel , 6) Processo 
23118.000443/2016-54,Pedid6 dc. Afastament.o para cursar Mestrado. Interessada 
Prof Erica Reatora Prof'- rot Roziane, A relatoia do processo protessora Roziane 
piocedcu a leitwa do relato e concedeu parecer. Favoiavel Apos discussão, 
considerando os ties pareceies fa\olavels, cQnsIdera1do ainda que so tern uma vaga 
pata afastamento e Os inteiessados encontiam-se em cmpate segundo os criterios 
definidos pelo regimentd interno do IN1E, luratn Colo cadis em. votacão as seguintes 

plopostas como critérlO Ie decisioparn o afastamento:  V ptoposta do —professor 



Iernando:QLIem prooco!ou 0 procsso dc -\lastamento prinleiro: 2 proposta, do 

professor Bruno: Melhor c. lassifcacfo no präeesso seletivo do mestrado 3a  proposta,da 

professorä prolcssora Erica: A aprovacao erimais de urn processo seletivO de Méstrado; 

4'. proposta, do professor Enoque:' Não afastar nenhum professor; 5'proposta, da 

professora Ro7iane: Sorteio: 0 professor Enoque encaminhou que a votaco fosse 

nominal: Cons. Aparecida - 1 	proposa; Cns. Bruno 5' -proposta: Cons. Dilson 5''. 

proposti; Cons. Emerson abtençao: Cons. Eliana ---- abstençäo: Cons. Elisâtge1a - 1  
proposta, Cons. Erica - 3' proposta: Cons. Fernando 1a  proposta; Cons. Lenilson - 1a 

proposta; Cons. Luaua: Estava ausente no mornento da votaco; Cons. Mácio H 

abstençio: Cons. JVarcia --abstencio: Cons. Marlos —. I" proposta; Cons. Ricardo -. 

proposta, 

 

Coils Roziane - abstencâo.: Dc acdcdo corn a ' otaç.o, a professora liberada. 

para Icursar Mestrado Foi a professora [Usfingela Candelas Biazatti, com 6 votos. 

Consideranclo o tempo decorrido da rcunEio, ibrwn retirados os ilens 13 e 1 7 da paüta, 

que serio apreciados na reuniâo ordintria de, marco 9)Solicitac5o Prof' Irene de 

liberaçio para. cursar disciplinas de doutorado. Aprovado pelo conseiho. 

10)Redistribuicao-das aulas de Estgio S. E . F ede FiL (fas Ciências da professora 

Marcia Prof" Eliana. Apro'ado par LWanimidade. 11) Redistribuiço das aulas de 

Algebra Linear e Legislacão Educacional. Prof.' Irene e Prof.° Enoque; Aprovado 

por iJnanirniditde. ; 12)Troca de orientador Acadêiiico Gilberto' Junior. Professora 

\/ânia, pàra o Professor Dilsn;.Apiovado por unanirnidade. 14)Plano tie Atividades 

docentes 2016. Professores: Marcia, Enoque, Eliana e Emerson; Abstenco dos 

interessados e'aprovado pelos demais conseiheiros; 15)Soiic.itacâo de Disciplina 

Especial: Disciplina dc Pesquisa de Mercado e Opiniäo. Solicitante: Karla Sales 

Barbosa; Hpro\ado por unanirnidade. a disciplina seri rninsn;ada pelo. professor 

Bruno; 16)Splicitaco por parte do professor, Fernando para uma reunio de 

trabaiho cbmtItulo RESGATE.DO  PADRA() DEQUALIDADEDO -CURSO DE 

MATEMATI(A. Foi apro\ada peloconseiho urna reunio dc trba1ho para.tratar do 

assunto1 apos a reunElo oilintria do dia 02/03/20 16:.18)Composiçode cornissäo.para 

eleiço de chefe e subchefe do Departarnento; A cornissão aprovacla pelo conseiho do 

OME cãmjiosta pelos proicssores:. Rotiane: N1reio Dilson e représentante discente a 

decidir. Nada mais havendo a tratar. a reuniao fbi eneerrada as onze horas e quarenta 
minutos. E cu, pro'essoid I/lisângela Candelas giazatti, secretária ad hoc, lavrei a 

presente ata,. que segue assinada por mirn e pelo Subchfe do DME. Qs dernais 

rnernbros assinarn erri Ii sta pr6 pri a. 

'
Ad 

'.  3'mkoc 
E1isffie1a Candeias Biazti 

Secrev'tr ad hoc 

I-nc  iui4a  Silva Reis 
SL bc cL-do' DMF 



LISTA DE PRESENA P REUNIAO EX 	FRAODINARIA DO DEPARTAIvIENTO 
DE MATEMATICA E ESTATISTICA-2016 

UNIR JI-PARANA 24/02/2016 

Nome Assinatura 
Ma Fanny Benzi de Oliveira / 	Liberada 	ra Curso 
Aparecida Augusta da Silva  
Arivelton Cosme da Silva  
Bruno Soares de Castro s 	e 
Dilson Henrique Ramos Evangelista  
Emerson da Silva Ribeiro  
Enoque da Silva Reis

01  
- 

Eliana Alves Pereira Leite ' 	1 
Elizângela Candeias Biazatti 1  't. 
Erica Vieira Nogueira 4 
Fernando Luiz Cardoso 
Irene YokoYoko Taguchi Sakuno Liberada para Curso 
Josivan Ribeiro Justino Afastado par Doutorado 
Lenilson Sergio Candido c- 
Luana Licia Alves de Azevêdo 
Marcio Costa de Araiijo Filho V  

Marcia Rosa Uliana 
Marlos Gomes de Albuquerque VAU 

Nerio Aparecido Cardoso ' 	-46 para Douorado 
Reginaldo Tudeia dos Santos i,,'; 	paj-.Itorado 

'V 	/ Ricardo José Souza da Silva 
Roziane Sobreira dos Santos 0  -'-,' 	, 

 511A 10-S 
Patricia Batista Franco Curso de Verâo 
Vania Corrêa Mota Afastado para Doutorado 

Representante Discente Assinatura 



ATA DA 32  REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E 
ESTATISTICA DME REALIZADA EM 24/06/2016 

Aos vinte e seis dias do més de junho de dois mil e dezesseis, as 0805rnin, no Laboratório de Maternática do 
Campus da UNIR de Ji-Paraná, teve inicio a 32  Reunião Extraordinária do Departamento de Maternática e 
Estatistica - DME, conduzida pelo Chefe de Departarnento, Prof. Lenilson Sergio Candido, corn a presenca dos 
professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Bruno Soares de Castro, Dilson 1-lenrique Rai-nos 
Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz 
Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Marcia Rosa Uliana, Márcio da Costa Araüjo Filho, Marlos 
Albuquerque, Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos. 0 Chefe de Departarnento 
curnprimentou os presentes, informou os pontos da pauta. Em seguida foi dado inicio da discussäo dos 
processsos na seguinte ordem: 1. PROCESSO: 23118.001939/2016-45, TITULO DO PROJETO: Análise da 
evapotranspiracäo de referência e real em areas de floresta e pastagern no sudoeste da Arnazônia, interessada 
Professora Roziane Relato: Professora Ana Fanny. Aprovado por unanirnidade; 2. PROCESSO: 
23118.001940/2016-70, TITULO DO PROJETO: Probabilidade de Ocorréncia de PerIodos Secos e Chuvosos 
no Sudoeste da Arnazônia interessada Professora Roziane Relato: Professora Ana Fanny. Aprovado por 
unanimidade; 3. PROCESSO 23118.001988/2016-88. TITULO DO PROJETO: As ternáticas Educaço 
Inclusiva, Educaçao de Jovens e Adultos e correlatas nos Projetos Pedagogicos dos Cursos de Licenciatura em 
Maternática das InstituicOes da Região Norte do Brasil", interessada professora. Marcia Rosa Uliana. Relator 
Prof Bruno Soares. Aprovado por unanimidade; 4. PROCESSO 23118.001927/2016-11 TITJJLO DO Projeto: 
"A irnplernentacao do Prograrna de Assisténcia Estudantil e o impacto na forrnaço dos discentes dos cursos de 
graduacao no Campus de Ji-Paraná" Interessadas professoras Ana Fanny e patricia Relato: Professora Roziane. 
Aprovado por unanimidade; 5.Memorando n° 036/2016/DEFIJI, pedido de professores, Cálculo de FunçOes de 
várias variáveis duas turmas no curso de FIsica. 0 professor Márcio se prontiftcou a ministrar urn dos Cálculos 
solicitados, condicionado a ser oferecido de manhã. 0 professor Lenilson inforrnou que o outro Cálculo já tern 
professor. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 8h35rnirn e eu, Marlos Gomes de 
Albuquerque, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que vai assinada por mirn e pelo Chefe do DME, os 
dernais Conseiheiros assinaram na lista de presenca anexa. 
Obs. Ao final, esta ATA foi lida e aprovada por todos os presentes; 

Prof Marlos Gom;s de lbuquerque 	PfiiiTon Seiio Cãidido 
Secretária ad hoc 	 Chefe do DME 
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Lista de Presença da 3' ReuniAo Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatistica 

Data: 24/06/2016 

bra: 08:00 horas no LABMAT 

Professor Assinatura 
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 

Ariveltom Cosme da Silva 
/ Bruno Soares de Castro I 

0~ 	4-o"p.,ft. 
Dilson Henrique Ramos Evangelista 

Eliana Alves Pereira Leite °•• jP 

Elisângela Candeias Biazatti Liberada para cursar Mestrado 

Emerson da Silva Ribeiro • 
Enoque da Silva Reis 

- 

Erica Vieira Nogueira fAZ i. 
Fernando Luiz Cardoso 

III 
Irene Yoko Taguchi Sakuno 

4 

Josivan Ribeiro Justino 4 iberado para 	rsar doutorado 

Lenilson Sergio Candido 

Luana Lucia Alves de Azevêdo Liberada para cursar Mestrado 

Marcia Rosa Uliana Am 0 
Marcio Costa de Araüjo Filho 0 
Marlos Gomes de Albuquerque 

Nerio Aparecido Cardoso Liber. . ' p. a cursar doutorado 

Patricia Batista Franco 
,1'4 	cii I) C4 )7A 

Reginaldo Tudeia dos Santos ara cursafr doutorado 

Ricardo José Souza da Silva 

Roziane Sobreira dos Santos 
(pt t1,pe _ / S., 	s4 

Vania Corrêa Mota Liberada para cursar doutorado 

Técnico em Laboratório de Informática Assinatura 

Representante Discente Assinatura 



ATA BE. R EUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMATICA E ESTATISTICA BA UNIR CAMPUS BE JI-PARANA 

Aos vide' e quatro dias do ms de agosto de dois mil e dezesseis, no Laboratorio de 
Matemática LABMAT da. UNIR em Ji-Paraná reuniram-è extraordinariani'ente os 
conseiheiros do Departamento de Matematica e Estatistica para deliberacão- sobre a 
pauta: (1) .Pr 	de Exteñsão de autôria dos prOfessores Ana Fanny.Benzi de Oliveira e 
Bruno Soares de Castro, (2) Mudança do Horario 20 16/2 no Curso de Estatustica, (3) 
Quebra de pre-requisito Estavam presentes os professores Ana Fanny Benzi de 
Oliveira, Bruno Soares de Castro, Dulson Rennque Ramos Evangelista, Emeron da 
Silva il,'eiro, Enoque da Silva* Reis, J'emando Luiz Cardoso, Lenilcn Sergio, Candidô, 
Marcia Rosa Uliana, Marcio Càsta de Araüjc Filho, Marlos GOrnes de Albuquerque, 
Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Adtista. Franco, Ricardo Jose de Souza e Roziane 
Sobreira A 

I 
Orimeira chamada ocorru as 8 hofas,'porém.não haviaquórum e a reunião 

não foi iniciada'naquele mOrnento. As 8h34min, houve nova chain 	e desta feita, corn 
O n6mero suficielite, de çonselheiros presentes a reunião pôde. -ser iniciada corn o 
preidente do Conseiho pro-  fessor Lenilson Sergio Candido, dando boas vindas a 'todos e 
coinurncando a ausência justifleada da professora Ehana Alves Pereira Leite que 
encontra-se em São Paulo resolvendo algurnas questôes burocraticas para finahzação do 
seudoutoramento. Em seguida passou-se para discussão dos itens de pauta: (1)Projeto 
de Extensãode de autoria dos professores Ana Fanny Benzi de Oliveira e Bruno 
Soares de Castro, intitulado "Ensuno de Estatitica na Educaçâo Basica" tendo como 
relatora a professora Roziane Sobreira que emitlu parecer de aprovacão, o mesmo 
parecer foi acômpanhado por unânimidade pelos conseiheiros, (2)Mudança do 
Horario 2016/2 no Curso de Estatistica - dado o pedido de afastamenlo da professora 
Erika para éursar Mestrado,T'foi nècessário refazero horatio do Curso de Estatistica, que 
apos aprseritado foi aprovado e conforme anexo, (3) Quebra de pre-requisito - 
Também em função do afastamento da profess 	'Eric4, foi reavaliádo por este 
Coñseiho :o pedido de quebra de pré-re4uisitos feito pelos acadêmicos 'da disciplina,. 
Planeiamentos e Expetimentos I, que agora esta sendo mmistrada pelo professor Nerio, 
sendo ao final o pedido aprovado Professora Patricia reclama das pessirnas conducôes 
da niternet e site da UNIR, que estão impossibilitando. a conclusão de alguns trabalhos 
que dependern dessa ferramenta Professor Nerio observa que a lista atuahzada corn os 
nornes dos alunos ainda no esta duspomvel para consulta Nada mais havendo a tratar 
eu, professor Marlos Gomes de Albuquerque, secretário d hoc, lavrei a presente ata 
que, após lida e áprovada, segue assinada por mini e pelo chefe de Departamento 
professor Lenilson Sergio Candido 

eni son Sergio Candido 
Chefe de Departarento dé Matemá'tica e 

•EstatIstica - IME 

Marlos Gomes.de Jaust. rque 
Docente'doDepartamento 'e Materática e 

EstatIstica DME. 



Seguñda-Feira. Terca-Feira Quarta-Feira 
vespertino  

Quinta-Feira Sexta-Feira 

BioestatIstica PMO 'Op :.Est. ML TCC 
TCC 

Patricia 
TCC 
TCC- 

Patricia 

PMO  
Nérjo. 
PMO  

:PMO 
Nério. 

BioestàtIstica 
Bruño 

BioestatIstica 
BioestatIstica 

Bruno 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
EPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 

CAMPUS DE Jil-PARANA 

HORARIO DO CURSO DE BACITARELADGEM ESTATISTICi 2016/2 

2° PerIodo de Estatistica T.Noturno.  
Segunda-Feira Terca-Feira Quarta-Feara Quinta-Feira Sexta-Feira 

Estatistica Basica LI Calculo I Met Pesq Cient Banco de Dados Geometria Anahtica 
Estatistrca Basicã II Calculo I Met Pesq Cint Banco de Dados Geometria Analitica 

Roziane Fanny Irene Patricia Marcip 
Estatistica Basica II Calculo I Calculo I Banco de Dados Geometria Anahtica 
Estatistica Basica II Calculo I Calculo I Banco de Dados Geoinetria Analitica 

Roziane Fanny Fanny Patricia . 	Marcto 

4° Periodo de EstatIstica - Notürno 
Segunda-Feira Terca-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Calculo III Probabilidade I Inferência I Amostragem Calculo Numerico 
Calculo III Probabilidade II Inferência I Amostragem Calculo Numerico 
Fernando Dilson ROZIANE DILSON Enoque 
Calculo III Probabilidade JI Inferência I Amostragem Calculo Numerico 
Calculo III Probabilidade II Inferência I Amostragem Calculo Numerico 
Fernando Dilson ROZIANE DILSON Enoque 

6° Periodo de Estatistica - Noturno 

Segunda-Feira Terca-Feira Quarta-Feira Qurnta-Feira exta-Feira 
P de Experimentos Series temporais CEQ Series Temporais Inferência II 
P de Experimentos Series Temporais CEQ Series Temporais Inferência II 

Nerio Roziane Bruno Roziane Bruno 
A de Experimentos Series Temyorais CEQ 'Sem. de Estatistica Inferência II 
P de Experirnentos_ Series Temporais CEQ Sem de Estatistica Inferência II 

Nerto Roziane Bruno Nerio Bruno 

8° Périodo de EstatIstica - Noturno 
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CAMPUS DE JI-PARANA- 	 : 

Lista de Presenca da 4  ReuniAo Extraordinaria do Departamento de Matemática t Etatistica 

Data 24/08/2016 	 - 

Hora 08:00 horas 

Professor Assinatura- 
Ana Fanny -Benzi'de Oliveira 	- 
Ariveltom Cosine da Silva 	-- f -• 

Bruno Soaresde• Castro :  R'l .o  

DIlson Henrique Ramos Evànge1ita ' 

Eliána Alves, Pereira Leite  
Eiisângela Candöias Biazatti: 	-. Liberai. para-cursar mestrado 
Emerson da Silva Ribeiro 
Enoque da Silva Reis  	- 
Erica Viirá Noguei-ra 
Fernando Luiz Cardosö . 

IreneYoko Taguchi Sakuno 
Josivgin Ribeiro Justino Li erado para cl4rsar doutorado 
Lenilson Sergio Canddo 
Luana Lücja Alves, de Azevêdo Liber. 	sara cursar mestrado 
Marcia-Rosa Ulialia. 	 - - 	- - 	4 
Marcio Costa de ArajoFilho  
Marlos domes de Albuquerque / 

Nerio A, arecido  Cardoso.- .- 
PatrIcia Batista Franco  
Reginaldo Tuceia dos Santos i' ado p9zp6ursar doutorado 
Ricardo José Souzada Silva - -. 

- Roziane Sobreira dos Santos 	- 3. 	-- 
Vani'a Corrêa Mota Liberada paa cursar doutorado 

Representante Discente• • 	 - Assinatura 



ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMATICA E ESTATISTICA DA UNIR CAMPUS DE JI-PARANA 

26110/2016 

Aos vinte e seis dias do rns de outubro de dois mil e dezesseis, na Universidade 

Federal de Rondôma - UNIR, Campus de Ji-Parana, no Laboratono de Matematica - 

LABMAT reunirani-se extraordmanamente os conselheiros do Departamento de 

Matematica e Estatistica A primeira chamada ocorreu Is 8 horas, poreni nAo havia 

quorum As 8h34mrn, houvé nova chamada e desta feita, corn o n(imero suficiente de 

conse1lièfros présentes I a reunião p64e sei iniciada corn o presidente do Conseiho 

professor Len'ilson Sergio Candido Estavarn presentes Os professores Ana Fanny 

Benzi de.'Oliveira, Bruno Soares de Castro, Dilson Henrique Ramos Evangelista, 

Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Lenilsón 

Sergio Candido, Marlos Gomes de Albuquerque, Neno Aparecido Cardoso, Patricia 

Batista Franco, Ricardo Jose de Souza e Roziaiie Sobreira dos Santos Leram-se os itens 

de pauta (1) Processo no 2,3,118.003352/2016-71 que trata do Projeto Epecial 0 ensmo 

de topicos da matematica basica para urn acadêrnico cego, interessada pro fessora 

Marcia Rosa Uliana (2) Processo n° 23118 003537-2016-85 que trata da cruaçAo do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Politica Educacional e Forrnaçào de Professores em 

Matematica e Estatistica - PEFORMATE, mteressada professora Ana Fanny Benz- 1 de 

Oliveira Bastos (3) Processo n° 23118.003409-2016-31 que trata da cnação do -Grupo 

de Estudo e Pesquisa em Anahse de Regustros da Região Arnqzônica - GEPARRA, 

rnteressado professor Nerio Aparecido Cardoso Em seguida passou-se para discusso 

dos itens de pauta (1) Processo no 23118.003352/2016-71 que trata do Projeto Especial 

o Ens mo de Topicos da Matematica Basica para urn Acadêmico Cego, tendo Como 

relator o professor Enoque que emitiu parecer de aprovacäo, o mesmo parecer foi 

acompanhado por unammidade pelos conseiheiros 0 item (2) Processo n° 

23118 003537-2016-85 referente a cnação do Grupo de Estudo e Pesquisa em Politica 

Educacional e FormaçAo de Profesores em Maternatuca e Estatistica - PEFORMATE, 

foi a relatora professora Roziane que emitiu parecer de aprovacà o mesmo parecer foi 

acornpanhado por unammidade pelos conselheiros (3) Processo n° 23.11&003409-20 

refernte da cnação do Grupo de Estudo e Pesquisa. em Anahse de Registros da 

Regiào Arnazôrnca - GEPARRA, o relator professor Fernando que emthu parecer de 



aprovação, o mesmo parecer foi acompanhado por unanirnidade pelos conseiheiros. 

Nada mais havendo a tratar eu, professOra Aria, Fanny Benzi de Oliveira 

Bastos, secretaria ad hoc, Iavrei a presente Ata que, apOs lida e aprovada, 

segue assinada por mim e pelo chefe de Departamento professor, Lenilson 

Sergio Candido. 

LeiIOn Sergio CanddO 
Chefe'de Departamentode Matemática e 

EstatIstica- DME 

- 
:Ana6nny Benzi ?e Oliveira Bastos 
Docente do Departamento de Matemáticä e 

Estätfstica'- DME 	 - 



2f>S DEPARIAMF>fl') DE MAE EMkTICA E ES 1AI IS lILA 
U NI RCAMPUS DE TI-PARANA 

Lista dc Presença da 5' RèuniAo ExtraordináriadO Departamento de Matemática e EstatIstica 

Data: 26/1012016  

• Hora: 08:00 horas . 	

S . 	 . • 

Professor 	. Assinatura 
Ma Fanny I3enzi de Oliveira 
Arjveltom Cosme da.Silsa' 	. 
Bruno Soaresde Castro  
DIlsoP. Henrique Rimos Evangelista •W .. 	. 

Eliana Alves Pereira Leite  
Elisângela Candeias Biazatti .Liberada pam cursarmestrado 
,Emerson da Silva. Ribeiro, 	• . 	. 	 . 	. 

Enoque da Silva Reis • . - 

EricaVieiraNdgueira '. r 	•. 	: 
Fernando Luiz Cardoso 
Irene Yoko Taguchi Saktino . 	.. . 	.• 	. 	..• 

Josivan Ribeiro Justino . . Ljado para curs9r doutorado 
Lenilson Sergio . 	

. 

>_--- ..... 
• Luana Uicia Alves de Azevdo 	. . 	. Liberada para cursar mestrado 
M4rcia Rosa Uliana 

.... 
Marcio.  Costa de Araüjo .Filho.:  
• Marlos Gonies de Albuquerque 	• : 	. . 	. 

NerioAparecido Cardoso .• . 	. _______ 

Patricia Batista Fraico. 	• 	• . . 

Reginaido Tudeia dos Santos ••• 	'. • a curs?doutorado 
Ricardo José SouzadaSilva '; . . 

7 	,1 E 
Roziane Sobreir dos Santos • . . 

Vania Corrêa Mota . • ' 	Liberàda pára cursar doutorado 

Representante Discente • . 	. •. Assinatura. . 



MINISTERIO DA EDUCAcAO 
FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

Campus de Ji-Parana - RO 
Departamento de Matematica e Estatistuca - DME 

ATA DA 6.a RELNIAO ExTRoRIMNARR 1)0 DEPARTAMENTO DE MATEMATICA F 
FSTATIS'JiCA, - DNW REALIZADA EM 14/12/2016 

.\OS calorie dias do mesde deiembro do a,no de dois mile dezesseis, As. oilo horas e vinte e cincu minutus 
no I .ahorario de F\1atemitica - I...ABMA1 Campus da t 'N IR 	 .i de Ji-Paran. teve inicio a sexi reunio 

ar exLraurdinia do I)eitrtaniento de \iatcmitica e Fstatistica - WE,, conduiida pelo Cheic tic 
I )eparlaiiiento I eii I Ison Sergio ( 'andido. corn a rwescnci  de: Ana Fanny Uenii de ( ). Ristos. BrunoSoares 
de (.astro. I.)ilson I lenrique Rarnos Evan 	Hiana ARes Pereira IeiLe. Emerson da SIR a Ribeiro. 
Fernando I dil/. Cardoso, Irene Yoko I. Sakuno. Marcia Roi 	liana. I\lárcio Costa de Araijo F irho. 
\larlos Gomes de Albuquerque,'.  Patricia Batista Franco e Ricardo Jose Souza da Silva.? No inicio da 
reunino. 0 prof. I eni Isun justi Jicou a ausnc in do prof. Nerio r\pareckio Cardoso de ido no Iilt de ler,  
licado SCU1 0 \ ciculo para se locomover no campus. km scuida. 0 prof. I •enhlson iprcsenlou a paula da 
reuniIo que tinha os seuinles pontos: Ponto 1 — Processo n' 23118004422/2016-16 Progresso 
l:tiiicioiil de adjunto I pam adjunto ii do professor Emerson da Silva Ribeiro: Ponto 2 — Piano anual 
k atividadc docente de 2(.) I! dos seuintes prolessores: Ana Fanny Renzi de (). Bastos. Bruno Soares 
de Castro. I )iison I Iciirique R. Evangelista' I_iiana Alves Pereira Leite. Emerson da Silva Riheiro, 
Irene Yoko 1 Sakuno, Lenilson Sergio Candido, Marcia Rosa I. 'liana. Mircio Costa de .\raijo FiIho. 
Mambos Gomes, de .1buquer4uc. Patricia Batista Franco. Ricardo Jose Souza da Silva 'e Roziane 
Sobreira dos Santos. Ponto 3 — Soiicitaçfio do prof Marcio Costa de Araujo iiiho para ministrar 
disciplina cm regime especial intitulada (leometria Dilerencial. Iniciou-se as deliberaçOes a respcito 
dos pontos da paula. I )esse modo, corn reiaço no Ponto I — Processo n" 23118004422/2016_16_  
I'i:oressfio I uncional (IC adj unto I para.adjunto II do professor Emerson da Silva' Ri heiro. Ii icita a 
aiiiIise do processo e emitido parecer pela comissao itistituida pelos prolessores -Eliana. Alves Pereira 
Leite,Marlos Gomes de Albuquerque e Márcio Costa de AraUjo Filho. Q professor Márcio prøcedeu a 
leitura do parecer, que foi aprovado por unanimidade pelos conseiheiros No que se refere ao Ponto 2 
- Piano anual de atividade docente de 2017 dos seguintes professores Ana Fanny Benzi de ,O.- Bastos, 
Bruno Soares de Castro,l Dilson Hennque R Evangelista, Ehana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva 
Ribeiro, Irene Yoko T Sakuno, Lenuison Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa de 
Araujo Filho, Marios Gomes de Albuquerque, Patricia Batista Francb, Ricardo Jose Souza da Silva e 
Roziane Sobreira dos Santos, o chefe de departamento prof. Lenilson, procedeu a leitura de todos os 
pianos em seguida submeteu i apreciaçâb do conseiho que aprovou por unanimidade os pianos anuais 
de atividades docentes Por fim, quanta ao Ponto 3 - Solicit acão do prof Marcio Costa de Araujo 
Fi'iho par  ministrar disciplina em regime especialintitulada Geometria Diferenciai, o prof. Marcio 
argumentou que a referida disciplina consta no PPC do curso de Licen 	 m ciatura em Mateatica como 
sendo umadas diseiplinas optativas e possui uma carga horaria de 80 horas Apos a apreciacäo pelo 
conseiho da sohcitaçAo para mimstrar a referida disciplina em 2017/1, obteve aprovaço por 
unammidade Näo havendo ma-is nada a ser tratado, encerrou-se a reunião as nove horas e quinze minutos, 
e eu, Eliana Alves Pereira Le.ite, !avrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo chefe do 
departamento 

LenilsonSergioCandido 	 .. 	-: 	• 	EIjnãAIv'sPereira. -ite 



•iberJa par4 cursar mestrado 

NO 

UNIR 

Lista. déPresença da 6' Reunião Extraordinária do Departaniento de Matemática e EstátIstica 

Data 14/12/2016 

flora 08:00 horas 

Professor  
Ana Fanny Benzi de Oliveir.  

Assinatura 

Ariveltoni Cosme da Sil•va 
Bruno Soates de Castro 
DIl son ilenrique Ramos Evangelista  
Eliana Alves Pereira Leite 
Elisângela Candeias BiazattI: 
Ernersbn da Silva Ribeiro  
Enôque da.Silva Reis 

érias Erica Vieira Nogueira  
Fernando Luiz Cardoso  
Irene Yoko Taguchi.Sakuno 

Liberado p ra cursar doutorado Josivan Ribeiro Justino  
Lenilson Sergio Candido  

para cursar rnestrado Luana Lucia Alves de Azevêdo 
Marcia Rosa Uliana 
Ma±cio Costa de AràüjOFilho  
Marlos Gomes deAlbuquerque 
Nerio AparecidQ Cardóso 
.Patricia Batista Franco  
Reginaldo Tudeia dos Sahtos  
Ricardo  JOSé Souza daSilva;  
RoziànéSobreira dos Sàntds 

L .eradà para curSar doutorado  Vania Correa Mota  

Rep resentante Discente Assiitura 


