
ATA DA ia  REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MAT 	EMATICA E 
ESTATfSTICA - DME - REALIZADA DIA 01/03/2017 

Ao primeiro (1°) dia do mês de marco (03) de dois mil e dezessete (2017),, as quatorze 
horas e trinta minutos (14h3Omin), reuniram-se no laboratório de Matemática os 
professores: Carlos Alberto Almendras Monteiro, Dilson, Henrique Ramos Evangelista, 
Eliana Alves Pereira Leite, Enoque da Silva Reis, Erica Vieira Nogueira, Fernando Luiz 
Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lenilson Sergio Candido, Marcio Costa de Araüjo 
Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nério Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, 
Roziane Sobreira dos Santos. Justificada as Ausências da Professora Ana Fanny Benzi 
de Oliveira Bastos por problemas de sauide, do Professor Emerson da Silva Ribeiro por 
motivos familiares e da Professora Marcia Rosa Uliana por motivo de realizaçâo de 
exames medicos. A ReuniAo foi presidida pelo membro mais antigo no recinto sendo ele 
o professor Marlos Gomes de Albuquerque, pois, o chefe do departamento encontra-se 
de férias, e a vice-chefe ausente por motivos de saüde. Solicitaçâo de inclusão de pauta: 
(a) Solicitaçào do professor Marlos referente a redistribuiçAo de disciplinas devido a 
posse do professor Carlos. (b) Prof. Ana Fanny solicita, via documento, reajuste de 
calendário 2017/1 das aulas aos sábados referente a disciplina de Estágio Supervisionado 
II do curso do Matomática Licenciatura Plena, (c) Professor Nrio solicita incluso do 
pauta do projoto do extenso Processo n°  23118,000479/2017,19. Parecer: Inc1usos do 
pautas aprovadas por unanimidade. Professora Patricia realiza a leitura da ata da III  
rouniao ordiMria roalizada em 07 do dezembro do 2016, ata uprovada corn resalvu, sendo 
cIa, o professor Fornado agrudece a indicaço para coordonaço du XVII SEMAT o 
declina da aceitacao solicitando aos demais colegas outras indicacöes. Professora Eliana 
realiza leitura da ata da 6° reunio extraordinána realidada em 14/12/2016 ata aprovada 
por unanimidade.Comunicado do professor Marlos: 0 mesmo Informa que o novo 
espaço do departamento sera' inalgurado no mês de abni, diante deste fato ate a 
inalguração estara sofrendo algumas mudanças referente a este processo. E solicitado pelo 
professor Marlos que os demais professores preencham as informaçOes solicitadas via e-
mail institucional. E informado que as avaliaçôes discentes 2016.2 sero enviadas via e-
mail institucional, e ainda, refente a avaliacâo discente foi observado que apareceram 
reclamaçöes referentes a aciduidade dos professores. Itens de pauta: 1) Monitoria 
Acadêmica- Diante da dispomvilidade de duas bolsas de monitoria para 2017.1 foi 
proposto urn monitor para o curso de Matemática Licenciatura na disciplina de Cáiculo 
Diferencial mimstrada pelo Professor Marlos, urn monitor para o curso de Estatistica na 
disciplina de EstatIstica Básica I professor Nério e uma monitona não subsidiada para o 
curso de Licenciatura em matemática na disciplina de Geometria Espacial ministrada pelo 
professor Fernando Parecer: Aprovado por unanimidade. 2) ILorário de atendimento 
ao aluno, piano de ensino das disciplinas para 2017/1 —0 Professor Marlos em nome 
do Chefe de Departamento solicita aos professores os seus respectivos horários de 
atendidmento para 2017.1 e também os pianos de ensino das disciplinas 2017.1 para 
aprovaçao na 2° reuniAo ordinária realizada em abni de 2017. Parecer: Aprovado por 
unanimidade. 3) Processo 23118.000231/2017 , Assunto: professor substituto para o 
curso de estatistica; conforme edital anexo. Parecer: Aprovado por unanimidade. 4) 
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Caiendârio 2017/1 ajustes das aulas aos sábados. Serâo inclusos os seguintes sábados 
letivos 25/03,01/04,08/04,06/05, 13/0510  27/05,03/06, 17/06,24/06 e 08/07 nos periodos 
matutino e vespertino- Parecer: Aprovado por unammidade.5) Pianos de trabaiho 2017 
dos professores: Ariveltom, Carlos e Enoque; ApOs apresentaçäo dos pianos - 
Parecer: Aprovado por unanimidade. 6) Pedido de disciplina em regime especial: Foi 
solicitado a disciplina de Probabilidade II - Parecer: Não aprovado por estar fora das 
normas de solicitaçâo de disciplina especial e näo haver tempo habil para ministrar a 
disciplina. 7) Comunicado de uma ação do professor Fernando (este elemento foi 
removido de item de pauta para comunicado); professor Fernando informa que urn 
acadêmico que falta apenas o TCC para concluir sua graduaço e encontra-se recluso o 
professor se sensibiiiza a orienta-lo. 8) Processo 23118.004557/2016-82, progressAo 
funcional da professora Marcia. Relato: Comissão presidida pelo professor Emerson. 
Parecer: Aprovado por unanimidade. 9)Processo 23118.004548/2016-82, progresso 
funcional da professora Elisangela. Relato: Comissão presidida pelo professor Marlos; 
Parecer: Aprovado por unanimidade. 10) Processo 23118.001287/2016-49, projeto de 
extensAo, interessada Marcia. Relato Prof Fernando; Parecer: Aprovado por 
unanimidade. 11)Processo 23118.000477/2017-20, projeto de extenso, interessado 
Marcio. Relato Professora Irene; Parecer: Aprovado por unanimidade. 12) Processo 
23118.000346/2017-42, projeto de extensão, interessado Carlos. Relato Professora 
Marcia; Parecer: Aprovado por unanimidade. 13)Processo 23118.000505/2017-17, 
projeto de extensäo, interessado Nério. Relato Professora Irene; Parecer: Aprovado por 
unanimidade. Inclusôes de Pauta: (a) Redistribuiçâo de disciplinas: Na redistribuiçAo das 
disciplinas o professor Carlos Alberto Almendras Monteiro ministrará as disciplinas 
Cáicuio II no curso de EstatIstica, Cáicuio de Funçôes de Várias Váriaveis e Cálculo 
Numérico no curso de Licenciatura em Matemática. Parecer: Aprovado por 
unanimidade. (b)Prof. Ana Fanny solicita,, via documento, reajuste de calendáno 2017/1 
das aulas aos sábados referente a disciplina de Estágio Supervisionado II do curso de 
Matemática Licenciatura Plena. Parecer: ApOs discussâo o conseiho solicita a professor 
que inciva o item na pauta da proxima reuniAo para que seja discutido corn a presença da 
solicitante afirn de meihores esciarecirnentos. (c) Professor Néno solicita inclusAo de 
pauta do projeto de extensão Processo n° 23118.000479/2017-19 Parecer: Aprovado por 
unanimidade. Comunicado dos Professores: Professor Nério comunica que em seu 
projeto de extensâo faltam professores para mimstrarern as disciplinas: Tecnoiogia no 
contexto da educação especial inclusiva, Tecnologias computacionais aplicados a 
conceitos rnaternáticos e Maternática em Laboratóno de Informática. Nada mais a 
declarar a reuniào foi encerrada as 17h2Omin e eu Enoque da Silva Reis lavrei a seguinte 
ata que segue assinada pelo presidente e por mirn secretário ad hoc. 

Ji-Parana' (RO), 01 de marco de 2017. 

Marlos Gorn; 'e  	uquerque 
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Professor Assinatura 
Ana Fanny Benzi de Oliveira 
Ariveltorn Cosme da Silva 
Carlos Alberto Almendras Montero SJ #L--!! 

Bruno Soaies de Castro  
Dilson Henrique Ramos Evangelista..' if- 
Eliana Alves Pereira Leite • d 	.QTjj 
Elisângela Candeias Brnzatti Liberada para cui sar mestrado 
Frneison da Silva Ribeiio is 
Lnoque d Silva Reis 	* 
Ei ica Vieira Nogueiia  
FeinandoluizCardoso 
Ireh e Yoko - Taguchi Sakuno. 
Josivan Ribeiro Justino iberado para 	sar doutorado 
1 enilson Sergio Candido 
I uana I ucra Alves de Azevedo Libeiada para cursai mestiado 
Maria Rosa Uliana 
Macio Costa de Araujo Friho 

MIA  

Mailos Gomes de Albuquerque w#_V L111 row 

Nei 10 	paiecido Cardoso  
Patricia Batista Franco 
Reginaldo Tudeia dos Santos / 'iadopaiaursar doutorado 

1 '- Riaido Jose Souza da Silva 
Roziane Sobieua dos Santos 
Vana Coriêa Mota Libeiada paia cursai doutorado 

Representante Discente Assinatura 



ATA DA 2  REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA B 
ESTATISTICA DA UNIR - JI-PARANA 

REALIZADA EM 05/04/2017 

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2017, as 08:15 h, na sala de professores do campus da UNIR 
de Ji-ParanálRO, teve início a 2 a Reuniäo Ordinária do Departamento de Matemática e EstatIstica, 
conduzida pelo Chefe de Departamento Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido, corn a presença dos 
professores: Bruno, Carlos, Dilson, Eliana, Emerson, Erica, Irene, Márcio, Marlos, Nério, Patricia, 
Ricardo e Roziane. 0 professor Lenilson solicitou inclusão de pauta e colocou em discussão o pedido 
feito pela acadêrnica Edilene solicitando a troca de orientador. Colocado em votaçào, houve 
aprovaçäo por unanirnidade, pois o Prof. Josivan encontra-se afastado para cursar o doutorado. 2°) 0 
Prof. Márcio solicitou para incluir na pauta a disciplina especial. 0 professor Lenilson iniciou a 
reuniâo informando que a ata da reuniao realizada no dia 01 de marco será lida no inicio da próxima 
reuniâo. 
Comunicados do Chefe de Departamento. 1°) 0 professor Lenilson informou que a sala da chefia 
de departamento mudou para prédio novo. 0 DME possui duas salas no andar superior, sendo uma 
para o curso de Matemática e outra para o de EstatIstica. 2°) 0 prof. Lenilson e a Prof. Ana Fanny 
estarao presentes para atendimento aos interessados. 3°) Informou que a sala antiga continua 
pertencendo ao Departamento e que ali estào guardados o$ materiais como papel, tintas, data-shows 
e computadores. Neste local funcionará o GROEPEM - Grupo Rondoniense de Estudo e Pesquisa 
Educação em Matemãtica. 4°) 0 Prof. Lenilson informou que está trabalhando todos os dias e nos 
seguintes horários: 2a  feira: manhà e tarde; 3a  feira: rnanhà e noite; 4a  feira: manha e tarde; 5' feira 
manhã, tarde e noite e na 6a  feira de manhâ. Informou que os trabaihos burocráticos serào executados 
no perIodo da rnanhä e que haverá urn protocolo geral, onde trabalhará urn estagiário para controlar 
a retirada de documentos. A Profa.  Eliane perguntou sobre o acesso para pegar os materiais como o 
pincel, papel e data-show. Foi informada que por enquanto estes materiais ficarâo na sala do 
GROEPEM e que ha a possibilidade da instalaçao de data-show nas salas de aula. 5°) 0 professor 
Lenilson voltou a cobrar os Planos de Trabalho das disciplinas. 6°) Corn relaçao das aulas que deverâo 
ocorrer nos sábados, o Prof. Lenilson solicitou que os professores lhe inforrnasse se as aulas seräo 
ministradas nos respectivos sábados ou se farào planejadas atividades alternativas sern a presença do 
aluno na instituiçâo. 7°) Justificou as faltas dos Professores Fernando e Ana Fanny, pois estes estavam 
participando de reuniOes em Porto Veiho organizadas pela - CPA 
PAUTA: 1°) Aprovação do ad-referendum do afastamento da ProP. Eliana: aprovado corn 
unanirnidade; 2°) Aprovaçâo do ad-referendum do afastamento da Prof. Roziane: aprovado corn 
unanimidade; 3°) Reunião de trabaiho junto aos NDEs: Para o curso de EstatIstica, ficou rnarcado 
para 4a  feira, dia 12, as 09:00 hs, entre alguns itens da pauta estava o baixo rnirnero de alunos 
matriculados 0 Prof. Nério cornentou que é geral esse baixo nürnero de rnatriculas nos cursos de 
Estatistica e que urna das causas é a falta de preparaçào dos alunos. Para o curso de Maternática, a 
reunião ficou rnarcada para a 4a  feira, dia 19 de abril de 2017. 4°) Pedido de mudança de orientador 
da acadêmica Erica da Silva Reis: aprovado por unanirnidade. 0 Prof. Dilson aceitou ser o novo 
orientador. 5°) e 6°) Pedido de matrIcula como aluna especial no curso de EstatIstica por ser 
portadora de diploma, feito pela Lilian Barbosa da Silva e Pedido de matrIcula como aluna 
especial no curso de Matemática feito por Heloisa de Oliveira Souza: 0 relator Prof. Ricardo 
manifestou-se favorável aos pedidos, o que foi aprovado por unanirnidade. 7°) Pedido de disciplina 
em regime especial, na disciplina de variáveis complexas, feito pela acadêmica Jucielma: 0 
pedido foi indeferido por falta de professor; 8°) Pedido da disciplina de processos estocásticos, em 
regime especial feito pela acadêmica Beatriz Leite Pereira Dantas: Esta disciplina está sendo 
oferecida neste sernestre, por isso foi indeferida corn 9 votos desfavoráveis, 1 voto favorável e 1 
abstençâo. 9°) e 10°) Pedido das disciplinas amostragem e pesquisa de mercado e opiniâo, em 
regime especial feito pelo acadêmico Emanoel Henrique Castro: Pedido corn carta de aceite dos 
Professores. Dilson e Nério Os pedidos foram aprovados corn 10 votos a favor e 1 absten â. 11°) 
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Pedido da disciplina Algebra I, em regime especial feito pela acadêmica Maria Aparecida: foi 
indeferido por falta de professor para ministrar a disciplina; 12°) Quebra de pre"-requisito em bloco 
do curso de EstatIstica: a) Demogragia: o Prof. Dilson manifestou-se favorável - pedido deferido; 
b) Geo-EstatIstica: pedido indeferido por na-o,  aceitação do professor; c) Probabilidade I - a Prof. 
Erica manifestou-se favorável - pedido deferido; d) Cálculo II: o Prof. Carlos manifestou-se favorável 
- pedido deferido; e) Introdução Inferência Beisiana: pedido indeferido por näo aceitaçäo do 
professor; f) Análise multivariada: pedido indeferido por nào aceitação do professor; g) Inferência II: 
Pedido deferido; h) Análise de regressâo: Pedido deferido; i) Planejamento II: Pedido indeferido; j) 
Processos estocásticos: Pedido indeferido; k) Cálculo diferencial: pedido deferido; 1) EstatIstica nào 
paramétrica: pedido não deferido. 13°) Quebra de pre"-requisito em bloco do curso de Matemática: 
a) Análise real: pedido deferido; b) Cálculo numérico: pedido deferido; c) Cálculo diferencial: pedido 
deferido; d) Estágio Supervisionado do Ensino Médio II: foi decidido aguardar a resposta da Profa 
Ma Fanny; e) Prática do Ensino Médio: Pedido indeferido; f) Cálculo de funçäo de várias variáveis: 
pedido deferido: g) Cálculo II na estatIstica: pedido deferido; h) Algebra linear: pedido deferido; 1) 
Estagio do ensino Fundamental: pedido deferido. 14°) Processo no 23118.000961/2017-59 - Projeto 
de Extensäo da Profa Eliana: 0 ensino de contetidos matemáticos a estudantes do 30  ano do 
ensino médio de uma escola ptiblica de Presidente Médice: Um enfoque na preparaçäo para o 
ENEM - Relatado pelo Prof. Marlos com parecer favorável. Aprovado corn 10 votos favoráveis e 1 
abstençäo (da autora). 15°) CoordenaçAo dos eventos do Curso de EstatIstica e do Curso de 
Matemática: foi aprovada a decisào de que a indicaçäo dos coordenadores ocorrerá na próxirna 
reuniào. 

Inclusão de pauta: 1) A aluna Edilene solicitou a mudança de orientador para outro orientador 
externo, de outro departamento. 0 processo foi retirado de pauta para instruço. 2) Pedido feito pelo 
Prof. Márcio que solicitou discussäo sobre a disciplina de Geometria Diferencial inserida no Plano 
de Trabaiho no 10  semestre. Por no ter tido dernanda, a disciplina não foi ofertada. 

Comunicados dos Professores. 0 professor Lenilson abriu espaço para os comunicados, assim o 
Prof. Carlos falou sobre o Proj eto de Extenso relacionado a rnatemática básica. Informou que as 
inscriçOes estâo abertas. Que na disciplina de Cálculo II as aulas das sextas-feiras serão rninistradas 
em semanas alternadas. A Profa. Eliana informou que está ministrando as aulas das disciplinas de 
Didática e Prática do Ensino Médio, de forma condensada corn a anuência por escrito de todos os 
alunos. A Profa. Irene disse que tarnbérn está procedendo da mesma forma quanto a disciplina de 
Legislaçäo Educacional, que é de 40 horas. 0 Prof. Lenilson inforrnou que neste semestre houve a 
matrIcula de 30 alunos na disciplina TCC para o curso de Matemática. Esclareceu que foi aberta a 
disciplina de TCC no Curso de EstatIstica, ficando o como responsável o Prof. Nério. 0 Prof. Márcio 
comentou sobre o uso da calculadora. 0 prof. Ricardo falou sobre a solicitaçäo feita pela aluna corn 
deficiência visual para imprirnir material. Ficou decidido que o Departamento ira justificar o 
excedente. Cornentou sobre a inclusão de urn semestre para as disciplinas de rnaternática básica e de 
português, para os Cursos de Maternática e EstatIstica. A Profa. Roziane propôs outras formas de 
alterar os semestres. 0 Prof. Lenilson disse que este assunto poderá ser debatido nas pro" ximas 
reuniOes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 11 h2Omin,  e eu, professora Irene 
Yoko Taguchi Sakuno, secretária "ad-hoc" lavrei a presente Ata que segue assinada por rnirn e pelo 
Chefe de D:parta - , e demais assinararn a lista de presença em anexo. 

iifl'ôiSergio Candido 

Ji-ParanãlR0, 05 de abril de 2017. 
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Lista de Presença da 2 Reuniäo Ordinária do Departamento de Matemática e Estatistica 

Data: 05104/2016 as 08:00'horas 



FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
CAMPUS DE JT-PARANA 

DEPARTAMENTO DEMATEMATICA.E ESTATISTICA DE M-PARANA- DME 
ATA DA Ø3 REUNIAO ORDINARIA DO DME DE 03/05/2017 

Aos três dias do mês de maio de dois m 11 e dezessete,. as 8h, 119 laboratório de Matemática da Uni- 
versidade Federal de Rondônia, campus de Ji-ParanalRO, reumram-se ordinariamente os professo'-. - 

res Ana Fanny Befizi de Oliveira, Ariveltom Cosme-  da Silva, Bruno Soares de Castro, Carlos 
Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Ehana Alves Pereira Leite 
Emerson da Silva Ribeiro, Erica Vieira Nogueira, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lenilson Ser-
gio Cadido, Marcio Costa de Araujo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido 
Cardoso, Patricia Batista Franco e Ricardo Jose Souza'da' Silva A reurnâo conta corn os Se-

guintes -itens de pauta I. Solicitaçäo de rnudança de orientador da acadêmica Edilene dos Anj-os* 
Silva, 2 Pedido de disciplina em regime especial, seminarios, para a regularização da situaçäo dos 
provaveis formandos do curso de Estatistica, 3 Alteração de pre-requisito da disciplrna de EstaglQ 
supervisionado do Ensino Medio II, 4 Pedido de afastarnento do prof Nerio Aparecido Cardoso, S.  
Peliberaga""o dos indicativos do NDE do curso de Matematica, 
6 Deliberaçâo dos indicativos do NDE do curso de Estatistica,7 Processo 23118 000011/2017-24, 
progresso funcional do prof Lernison Sergio Candido Relato da comisso sob a presidência do 
prof Marlos, 8 Coordenaço do eventos do Curso de Estatistica e do curso de Matematica, 9 Es-
paços do DME no Campus e distribuição de Equiparnentos Dando inicio a reurnäo o professor, Le-
nilson perguntou aos membros do conseiho se haviarn pedidos de inclusâo de pauta, nào houve ne-
nhurn pedido de inclusäo Em seguida foi feita a leitura, pela professora Patricia, da ata da 10  reuni-
äo ordinaria, que foi aprovada, por unammidade, corn a resalva de incluir o dia 15/07/2017 como 
sabado letivo Logo apos, a professora Erica leu a ata da 10  rêuniâo extraordinaria de 2017 que foi 
aprovada por unanirnidade apos as seguintes resalvas incluir o nome do professor Carlos Alberto 
Almendras Montero na li*,Sta d.e presentes, retificar a afirmaçâo atribuida a professora -Eliana de que 
o DME no teria autonomia para decidir sobre a carga horaria da discipirna de estagio supervisio-
nado, a professora Ehana esciarece que havia feito urna pergunta e nâo urna afirmaço, afirmou 
ainda que cornpartilha corn a dificuldade encontrada em se trabalhar corn a referida disciplina. A 
professora Irene reahzou a leitura da ata da 2° reurno ordinaria que foi aprovada por unanimidade 
Cornunicado do chefe 0 professor Lemison comunicou que ira indicar seu norne a consulta da co-
munidade do Campus de -Parana para a direço do Campus e que esta trabaihando em sua propos-
ta de gesto Itens de pauta 1 SolicitaçAo de mudança de orientador da acadêmica Edilene 
dos Anjos Silva, -'0'p rofessor  Lenilson esclareceu que o orientador da acadêmica, prof Enoque, 
esta ciente da decisäo da niesma e esta de acordo e que ta mbem o orientador pretendido j a mani fe s-
tou interesse em orienta-la 0 pedido foi aprovado corn 12 vOtos favoraveis e urna abstençâo, 2 
Pedido de disciplina em regime especial, seminarios, para a regularizaçâo da situaçäo dos 
provaveis formandos do curso de Estatistica Aprovado por unanimidade 0 professor Nerio se 
prontifcou a mirnstrar a disciphna, 3 AlteraçAo de pre-requisito da disciplina de Estagio super-
vision 

 
ado do Ensino Medio II 0 professor Lenilson exphcou que, atualmente no PPC do curso de 

matematica, encontra-se como pre-requisito da discipirna de Estagio Supervisionado II a discipirna 
de Equaçoes Diferenciais, mas deveria ser Estagio Supervisionado 1;' 4 Pedido de afastamento do,  

prof Nerio Aparecido Cardoso foi aprovado por unanimidade, 5 DeliberaçAo dos indicativos 
do NDE do curso de Matematica 0 professor Marlos', presidente do NDE do curso de matemati-
ca, mencionou o convite feito aos professores do curso de matematica para participarern de uma 



-reuniäo corn assüntos pontUais para Ameihoria do curso e ägradeceu aos professores presentes na 

referida reurnäo Os pontos presentes na reurnäo foram os seguintes item a) reahzaçâo de urn sirnu-

lado para o ENADE, visando preparar os alunos do curso de matematica que reahzarâo a avahaçâo, 

aprovada por unanirnidade, o professor Marlos informou que apos o simulado sera feita a correçâo 
dasquestôes dos assuntos que os alunos tiverem mais dificuldades, o professor Marlos tambem fez 

a sugestâo do NDE para os professores trabaiharem em suas disciplinas corn questes do ENADE 
O professor Marlos informou tambern que o simulado sera realizado dia 13/05/2017 e que precisara 

de urn professor para aplica-lo, o professor Lernison se prontificou para a tarefa, Os professores 

Marcio e Lenilson falararn da importância em motivar e conscientizar os alunos para a reahzaçäo do.* 

ENADE, Os professores Anna Fanny e Lenilson ficaram de comunicar aos acadêrnicos, via e-mail, 

sobre o sirnulado, 0 professor Marcio fico*u responsavel para imprirnir o simulado do ENADE que 
sera aplicado, item b) 0 NDE propOe a implementaçâo do novo PPC do curso de maternatica a par -

fir, de 20 17/2, o CONDEP aprova por unammidade corn a justificativa de a resoluçâo 02 de 2015, 

artigo 22, que prevê que a partir de junho de 2017 as IF's devem estar reformulados de acordo corn 
a mesma, o CONDEP solicita a manifestaçâo de concordância da PROGRAD, item c) 'O NDE pro-
pOe a mudança de entrada de novos ingressantes do curso de matematica do segundo para o prirnei-

ro semestre letivo de cada ano em tii}nos alternados, sendo que para 2018/1  a entrada sera no turno 

noturno, a proposta foi aprovada por unanirnidade, 6 Deliberaçäo dos indicativos do NDE do 

curso de Estatistica, 0 professor Dilson, em nome do NDE, afirmou que os professores do curso 

de 'estatIstica que foram convocados para a reuniäo do NDE, convocada para tratar de problemas do 

curso, nào compareceram a reurnào, assirn no foram discutidas estrategias para solucionar os pro-

blemas do curso e que o presidente do CONDEP sugerisse as providências necessarias 0 professor 

Lenilson, presidente do CONDEP, sugeriu uma nova data para reunião, dia 08/05/2017, do NDE da 

estatistica corn os professores do curso, a sugestâo foi aprovada por unammidade, 7 Processo 

23118.000.011/2017-724, progressäo funcional do prof Lenilson Sergio Candido Relato da co-
missâo sob a presidência do prof Marlos, 0 professor Marlos leu oo relato e o parecer que foi 
favoravel a progressào e que foi aprovado por unammidade, 8 Coordenacao do eventos do Curso 
de Estatistica e do curso de Matematica, 0 professor Ricardo rnformou que o auditorio do IFRO 

j a foi reservado para a sernina de matematica, ficando assirn mais facil a orgarnzaço do evento, A 
professora Ana Fanny fez duas propostas para a reahzaço das semanas de maternatica e estatistica 

a primeira e que fossem institucionalizados os dois eventos atraves de dois projétos de extensOes, 
que foi aprovada corn 11 votos a favor .e 2 abstençOes, a seguhda propos'ta e a de urn rodizio para a 
organizaço do evento, rodizio de coordenador e vice que seriarn escoihidos utilizando sorteio, sen-

do que o vice coordenador de cada ano sera o coordenador do evento no proximo Iano, essa proposta 
foi aprovada por unammidade A comissäo para elaboração do pr* ojeto de extensâo para o evento de 

matematica foi composta pelos professores An Fanny, Carlos, Ricardo e Emerson A comissão 

para elaboração do projeto de extensão para o evento de estatistica foi composta pelos professores 

Ana Fanny, I3runo, Erica e Nerio Para o envento de matematica foram sorteados o professor Carlos 
Alberto Almendras Montero para coordenador, é a professora' Ana Fanny Benzi de Oliveira para 
vice coordenadora Para o evento de estatistica foram sorteados o professor Bruno para a coordena-
ço e oprofessor Dilson para vice coordenador 9 Espaços do DME no Campus e distribuiçAo de 

Equipamentos 0 professor Lenilson rnformou que os novos espaços do DME no Campus foram 

possiveis atraves de uma comissão especifica para essa finalidade e que era composta por membros 
de todos os departamentos Informou, ainda, que os materials de uso comum serào colocados na 

sala do DME estatistica no prédio novo, como por exemplo, data show, tintas, papel, etc 0 profes-
sor Arivelton informou que a empresa responsavel pelas grades dos data shows que ficanam 
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Ma ci. osta de Araujo Filho 	 eni son Sergio Candido 

sa1as 	aula nâo entregoU as mesmas, por isso o contrato foi Iesfeito e o recurso para esse fim foi 
devolvido 0professor Nerio afirnou que o laboratorio 2 de estatistica nâo tern lousa o que impos-
sibilita o desenvolvimento de atividades no mesrno 0 pro'essor Arivelton afirmou que providencia- 
ra uma nova lousa para o labor 	0 professor Arivelton afirmou que esta semana ou no mais 
tardar na proxima semana, os espaços do segundo piso do restaurante esto disponiveis, mas que o 
Campus. nào dispOe de apareihos condicionadores de ar para todas, que no Campus so tern 3 apare-
ihos e que no existe verba para instala-los, rnas que se os professores quiserern fazer uso das salas 
poderão bancar a instalaçào dos. rnesmos 0 professor Arivelton afirrnou ainda que ha disponiveis 
algumas mesas, cadeiras e armarios que serâo diponibi1izados para o DME Disse ainda que, a sala 
de reuniOes e o mini auditorio do predio novo estâo prontos para uso e que e possivel fazer o agen-
damento atraves da direçäo Informou queprovavelmente na proxirna semana a biblioteca sera libe-
rada para uso da cornurndade acadêmica 0 professor Lenilson rnformou que o computador do 
DME deu problema e perdeu todos os arquivos do DME, dc foi formatado e sera alocado para o 
GEPARRA E o (iROEPEM ficara com o computador de mesa que pertencia ao DME 0 DME 
ganhou urn novo notebook A professora Ana Fanny sugeriu que os computadores, que os professo-
res utilizam para o trabaiho docente na instituiço, pudessem ter a manutençào feita pela UNIR, 
assim sugeriu que o chefe do DME fizesse esse encaminhamento para o setor de TI do Campus 
Quanto as salas de professores, o professor Lernison informou que existem 20 professores no DME 
sem gabinetes de trabaiho, mas desses 5 encontrarn-se afastados,por isso, deveräo ficar 5 professo-
res em cada urna das 3 salas que teräo apareihos dear condicionado, Apos discussäo o CONDEP 
decidiu'que os professores irâo se organizar para verificar como sera feita a ocupaçao das salas 
Comurncado dos professores A professora Ana Fanny infomou que a cornissào composta para 
elaborar o proj eto de extenso para a semana de matematica sera na proxirna terça feira as 9 h, A 
professora Patricia falou da importância de manter a organizaço e limpeza dos laboratorios de in-
formatica Nada mais havendo a tratar, a reurnào foi encerrada as 1 1h e' eu, Professor Marcio Costa 
de Araujo Filho, secretario ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo Presi-
dente do Conseiho Obs Os demais membros assinam em hsta propria 

secretário ad hoc 
	

Presidente do conseiho 
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ATA DA 4' REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 
2, MATEMATICA E ESTATISTICA - DME 
3,  

• Ata da 4  reuni'o ordinária realizada no dia 07 de j Unho de 2017 (sete' -  de j unho de dois. 

5 	mil e dezessete), Fundaço Universidade Federal de Rondônia - Campus de Ji-Parana, 

6 	Rua Amazonas, 351 - Bairro Jardim dos Mgrantes Ji---Parana - RO, no Mini - 

7 	Auditorio do campus de Ji-Parana, iniciada as 08h1 6mm (oito horas e dezesseis 

8 mmnutos) Reunia'*"o-  ordinaria convocada por e-mail institucional pelo Chefe do 

9 	Departamento de Matematica e Estatistica Professor Dr Lenilson Sergio Candido em 02 

10 	de junho. de 2017 (dois de junho de dois mil e dezessete) Compareceram a reuniào para 

11 	representar o Conseiho do- Departamento de Matemdtica e Estatistica os seguintes 

12 	Professores De Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos, Gr. Bruno Soares de Castro, 

13 	Me Carlos Almendras, Dr. Dilson Hennque Ramos Evangelista, Dra  Eliana Alves 

14 	Pereira Leite, Gr. Erica Vieira Nogueira, Me Fernando Luiz Cardoso, Me Irene Yoko 

15 	Taguchi Sakuno, Dr Lenilson Sergio Candido, Me Marcio Costa Araujo Fmlho, Dr.  

16 	Marlos Gomes de Albuquerque, Dr. Norio Aparecido Cardoso, Me Patricia Batista 

17 	Franco, Dr Ricardo Jose Souza da Silva, De Roziane Sobreira dos Santos Na reunmo 

18 	ordmnaria esta prevista a solmcitaçâo de itens de inc1uso de pauta, leitura das atas da T 

19 	Reunio Extraordmnaria e 3a  reurnào Ordrnaria do DME, comunicados e informes da 

20. 	dureçào e do Chefe do DME Os pontos de pauta sâo os seguintes ITEM 1) Pedido de 

21 	afastamento do Prof Dr. Emerson da Silva Rib6iro"para.participar como palestrante em 

22 	evento, ITEM 2) Pedido de disciplina em regime especial Bioetatistica, Atuvidades 

23 	Extracurnculares do acadêmico Pablo Dias Vieira do curso de Bacharel em Estatistica, 

24 	ITEM 3) Alteraçäo de pre-requisito da discipirna de Esta"gio'Supervisionado do Ensino 

25 	Medmo II, ITEM 4) Pedido de afastamento e e1emço de novos membros para. NDE do 

26 	curso de Licenciatura em Matematuca, ITEM 5) Dehberaçäo dos mndicatmvos do NDE 

27 	do curso de Bacharel em Estatistica, ITEM 6) Proposta de regulamento de Proj eto de 

28 	TCC do curso de Estatistica, relato da Prof. D Ana'.  Fanny, ITEM 7) Processo 

29 	23118 001711/2017-36, Proj eto de Pesqpisa'do.-P''rof Dr Emerson da Silva Ribeiro, 

30 	relato da Prof. D Roziane, ITEM 8) Processo 23118.001712/2017-819' Proj eto de 



31 	Pesquisa da D? Roziane Sobreira dos Santos, relato do Prof Me Marcio Costa, ITEM 

32 	9) Processo 23,118.001,721/2017-.71,' Projeto de Pesquisa da D? Eliana Alves Pereira 

33 Leite, relato da Prof Me Patricia, ITEM 10) Mernorando 010/2017/CPPD, para 

34 discusso, ITEM 11) Disciplina do segundo semestre de 2017 dos cursos de 

35 Licenciatura em Matematica e Bacharel em Estatistica, e por firn cornunicados dos 

36 	professores e representantes discentes A reunio iniciou corn pedidos de inclusão de 

37 	pautas ITEM 12) Pedido do Prof. Dr Marlos. para estender para rnais 12 (doz'e)- mese*s' 

38 	perfazendo a execuçäo para ciclos 2017 a 2018 do PIBIC corn projeto de pesquisa corn 

39 	seguinte tema "Urn olhar atraves das lentes historicas sobre a forrnaço de professores 

40 	de Matematica em Rondônia", ITEM 13) Pedido do Prof Dr" Ehana para estender 

41 	para rnais 12 (doze) meses, perfazendo a execução para ciclos 2017 a 2018 do PIBIC 

42 	corn projeto de p esquisa corn seguinte terna "Estado da Arte da pesquisa em Educaçâo 

43 	Maternatica de Jovens e Adultos das teses e dissertaçOes produzidas no Brasil entre 

44 	1985 e 2015", ITEM 14) Aprovação de "ad referendum" do afastamento da Prof. Dra 

45 Ehana em 17 (dezessete) de Maio de 2017 para o desenvolvimento do projeto de 

46 	extenso ern loco corn Prof Mauro Lacerda Apos inclusão de itens na pauta, o Chefe 

47 	Prof Dr Lenilson solicita ao Prof..Dr. Marlos a leitura da ata referente a reuniaw o 

48 	extraordinaria realizada dia 11 de abril de 2017, apos a leitura o conseiho aprova por 

49 	unanirnidade as inforrnaçOes declarada na ata, Segue, o Chefe Prof. Dr Lenilson solicita 

50 	io Prof Me Marcio a leitura da ata referente a reurnâo ordinaria realizada dia 03 de 

51 
	

rnaio de 2017,após a leitura o cônselho aprova por unanirnidade as iriformaçôes 

52 
	

declarada na ata A direçào do Campus,  nâo estava presente para pro nunciar 

53 
	

cornunicados Segue corn os cornunicados, Chefe Prof Dr Lernison informa que o Tec 

54 
	

Willian fez adesäo de ata para que sej am reahzadas as instalaçOes dos equiparnentos de 

55 	refrigeraçäo das -salas dos professores, caso isso não fosse realizado os professores 

56 	poderiam por espontaneidade contnbuir corn R$100,00 (cem reais) para as rnstalaçôes 

57 conforrne orçamento realizado pelo Tec Willian em 3 (tre^s) prestadores de serviços 

58 	Segue os cornunicados, 0 Chefe Prof Dr Lenilson rnforrna que entrou em contato por 

59 	e-mail corn a Diretoria de Gestho de Pessoas a Diretora Marina Castro Passos de Souza 

60 	Barbosa para obter inforrnaçOes sobr'e o concurso em andarnento para suprir a vaga do 

61 	curso de Bacharelado em Estatistica, entretanto ate o rnornento nào obteve retorno sobre 

62 	a situaço do concurso Segue os comunicados, 0 Chefe Prof Dr. Lemison inforrna que 

63 	não e possivel o Tee TI reahzar rnanutençOes nos computadores que no possui nurnero 

64 	Ae.toffibamento'. rnesrno que estes sejam utihzados para as atividades laborais da UNIR 

.2 



65 	Segue comunicados, 0 Chefe Prof. Dr. Lenilson informa que é possivel corn as devidas 

66 	justificativas solicitar via sisterna SOS cornputadores Segue os cornunicados, 0 Chefe 

67 	Prof. Dr. Lenilson cornunica aos professores para obterern inforrnaçOes via PROPESQ 

68 	sobre a Sernana Nacional de Tecnologia B por firn segue o comurncado do Chefe Prof.  

69 Dr Lenilson informa sobre a charnada interna 001 da PROPBSQ que abre a 

70 	possibilidade de propor novos cursos de pos-graduaçAo, os grupos interessados elaborar 

71 propostas Apos os comurncados o Chefe Prof Dr. Lenilson apresenta os pontos de 

72 pauta ITEM 1) Pedido de afastarnento do Prof. Dr. Ernerson da Silva Ribeiro para 

73 	participar como palestrante no II Sirnposio de Pesquisas e Praticas Docentes a ser 

74 	reahzado em Vilhena-RO entre -os,.,dias 7 e 9 de junh 0 de 2017, apos discuss "%. 	 foi 

75 	aprovado por unanimidade o afastamento, ITEM 2) Pedido de disciplina em regime 

76 	especial Bioestatistica, Atividades Extracurriculares do acadêmico Pablo Dias Vieira 

77 	do curso de Bacharel em Estatistica, tendo como justificativa* antecipaçäo da colaço de 

78 	grau para assumir a vaga do concurso publico reahzado pela Secretaria de Saude de 

79 	Rondônia em 2017, apos discussOes foi aprovado por unanimidade todos os pedidos, 

80 	ITEM 3) AIteraço de pre-requisito da disciplina de Estagio Supervisionado do Ensino 

81 	Medio II, o conseiho decidiu por unanimidade em suspender o item 3, ITEM 4) Pedido 

82 	de a fast amento e eleiçào de novos membros para NDE do curso de Licenciatura em 

83 	Matematica, o Prof. Dr. Marlos solicita afastarnento do NDE, pois cumpriu as 3 anos 

84 	conforme regimento, a Prof Dra  Marcia tambem esta afastada do NDE devido a sua 

85 	hcença a materrndade, portando abre-se duas vagas no NDE do curso de Licenciatura 

86 	em Matematica a pos discussOes flea deflmdo que o Prof. Me Carlos e Prof. Me Marcio 

87 	assumem as vagas dispornveis no NDE, ressalta-se que o Prof. Me Marcio permanece 

88 	tambem no NDE do curso de Bacharelado em Estatistica, apos discussôes foi aprovado 

89 	por unanimidadë do conseiho os novos rntegrantes do NDE do curso de Licenciatura em 

90 	Matematica, ITEM 5) Dehberaçào dos rndicativos do NDE do curso de Bacharelado 

91 	em Estatistica, a Presidente do NDE Prof. D Roziane apresenta três rndicativos da 

92 	comisso do NDE corn objetivo de meihorar a quahdade de ensino o primeiro 

93 	indicativo e que a partir deste momento nào havera mats quebra de pre-requisitos no 

94 	curso de Bacharelado em Estatistica, o segundo indicativo e dispornbihzar todos os 

95 	semestres as discipirnas basicas regulares sendo estas a Estatistica Basica I, Matematica 

96 	Basica, Probabihdade I, Calculo I e Introduçäo a Ciência da Computaçâo mediante a 

97 	disponibilidade de professores e espaço e terceiro indicativo e a disponibihdade de 

98 	monitores para essas disciphnas, no terceiro indicativo o Chefe Prof Dr. Lernison 
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99 	ressaltou que a so1ieitaço dos monitores devem seguir a lègislaçào em vigor proferida 

100 pela PROGRAD, apos discussOes foi aprovado por unammidade do conseiho os 

	

101 	indicativos ITEM 6) Proposta de regulamento de Proj eto de TCC do curso de 

102 Estatistica, relato da Prof' Dra  Ana Fanny, a proposta se refere ao processo 

	

103 	23118 002871/201611, apos discussOes foi aprovado por unanimidade do conseiho, 

	

104 	ITEM 7) Processo 23 118 001711/2017-36, Proj eto de Pesquisa do Prof Dr. Emerson 

	

105 	da Silva kibe*iro, relato da Prof Dra Roiane, este projeto tern o seguinte tema 

106 "Panorama da Formação Inicial de Professores de Matematica na Regiào Norte do 

	

107 	Brasil", apos discussOes foi aprovado por unammidade do conseiho, ITEM 8) Processo 

	

108 	23118 001712/2017-81, Proj etQ de Pesquisa da Dra  Roziane Sobreira dos Santos, relato 

	

109 	do Prof Me.. Marcio, este projeto tern o seguinte tema "Caracterizaçâo Estatistica dos 

110 Prinapais elementos climaticos do Sudoeste da Amazonia, apos discussOes foi 

	

111 	aprovado por unanimidade do conseiho, ITEM 9) Processo 23118 001721/2017-71, 

	

112 	Proj eto de Pesquisa da D? Eliana Alves Pereira Leite, relato da Prof -.Me Patricia, este 

	

113 	proj eto tern o seguinte tema "Formaçâo Imcial do Professor de Matematica na Região 

114 Norte do Brasik conhecimento necessarios a profissào docente nos projetos 

	

115 	pedagogicos nos cursos de Licenciatura em Matematica, apos discussOes foi aprovado 

.1116"por unanimidade do con seiho, ITEM 10) Mernorando 010/2017/CPPD Para discussão, 

	

117 	o Ch de Prof Dr. Lernison apos ler o memorando corn o seguinte assunto "Parâmetros 

	

118 	de Distribuiçào de Vagas Docentes" propôs que a assunto seja discutido na Proxima 

119 reunio extraordinaria a ser reahzada dia 14 de junho de 2017 as 8hOOrnrn no 

	

120 	Laboratorio de Maternatica, apos disc* ussOes foi aprovado por unanimidade do conseiho, 

	

121 	ITEM 11.) Disciplina do segundo sernestre de 2017 dos cursos de Licenciatura em 

	

122 	Matematica e Bacharel em Estatistica, .o Chefe Prof. Dr. Lenilson teve problemas 

	

1.23 	tecnicos corn seu computador e sugeriu ao conseiho discutir este ponto Para proxirna 

124 reurnäo extraordrnaria, apos discussOes foi aprovado por unanimidade do conseiho 

125 ITEM 12) Pedido do Prof. Dr Marlos Para estender para mais 12 (doze) meses, 

	

126 	perfazendo a execuçâo para ciclos 2017 a 2018 do PIBIC corn projeto de pesquisa corn 

	

127 	seguinte tema "Urn olhar atraves das lentes historicas sobre a formaçào de Pro'fessores 
14 

128 de Matematica em Rondonia", apos discussOes foi aprovado por unanimidade *'do.,  

	

129 	conseiho, ITEM 13) Pedido do Profa Dr" Eliana P ara estenderpara mais 12 (doze) 

130 meses, perfazendo a execuçAo Para ciclos 2017 a 2018 do PIBIC corn projeto de 

	

131 	pesquisa corn seguinte tema "Estado da Arte dap esquisa em Educaçào Matematica de 

	

132 	Jovens e Adultos das teses e dissertaçOes produzidas no Brasil entre 1985 e 201599 . apos 



• • • 	•Dr., Lenilsoh Sergio Candido 
Chefe do Departamento de Matematica e Estatistica - DME 

recido Cardoso 
ode Matemática e EstatIstica - DME 

:133 discussOes foi aprovado por. unanimidade do con*"; ITEM 14) Aprovaçâo de "ad 

134 	referendum" do afastamento da Prof' Dr.., Ehana em 17 (dezes 'ete)s 	de maw de 2017 

135 	para o desenvolvimento do proj"' eto de'extensao em loco corn Prof Mauro Lacerda, apos 

136 	discussôes foi aprovado por unammidade do conseiho Nos comunicados a Prof Dra 

137 	Ehana comunicou abertura da rnornton a especial, A Prof' Me Patricia inforrnou do erro. -  

138 	contido no calendario o qual esta contemplando aula no feriado do dia 15 de junho e por 

139 	fim o Prof. Dr. Ricardo comumcou que as foihas de papel pautado estào na sala de 

140 	gestão do curso de Estatistica 0 Conselho do Departamento de Matematica e Estatistica 

141 	- DME, encerra a reuniào as 1 1.b3ornin  (on;ze hora e trinta minutos). Sem mais nada a 

142 	declarar, eu Prof Dr. Nerio Aparecido Cardoso, lavrei assmei a ata (em 05 laudas) desta 

143 	4a reurnão ordinaria, a qual contem a assinatura tambern do Chefe do DME Prof Dr.  

144 	Lenilson Sergio Candido. 
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Professor Assinatura 

Carlos Alberto Almendras Montero 

Bruno Soares de Castro 

Dilson Henrique Ramos Evangelista 

Eliana Alves Pereira Léite 

Elisângela Candëias Biazatti Liberada para cursar mestrado 

4 	fF(e U,/Z  
Emerson da Silva Ribeiro 

Enoque da Silva Reis 

Luana Lucia Alves de Azevêdo Liberada para cUrsar mestrado 

6- sb( 
Roziane Sobreira dos Santos 

Vania Corrêa Mota Liberada para cursar doutorado 

Representante Discente Assinatura 

4 Márcia Rosa Uliana 

Marcio Costa de Araüjo Filho 

Marlos Gomes. de Albuquerque 

-Nerio Aparecido Cardoso 

'.Patricia Batista Franco 

Reginal.do' Tudeia'dos Santos Lib 	para cursar doutorado 

Ricardo Jose" Souza da Silva 

Ana Fanny Benzi de Oliveira 

Ariveltom Cosme da Silva' 

Erica Vieira Nogueira 

Fernando Luiz Cardoso 

Irene Yoko Taguchi Sakuno 

Jos ivan Ribeiro Justino 

Leni1son Sergio Candid'o 

ft 

Ljberado p acursar doutorado 
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FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
CAMPUS DE JFPARANA 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA DE JIL-PARANA- DME 
ATA DA 05  REUNIAO ORDINARIA DO DME EM 05/07/2017 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, as 8hl2min, no laboratório de Matemática da 
Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-ParanálRO, reuniram-se ordinariamente os 
professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras 
Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, 
Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lenilson Sergio Candido, Marcio Costa de 
Araüjo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, 
Ricardo Jose' Souza da Silva e Roziane Sobreira dos Santos, o professor Enoque da Silva Reis nâo 
estava presente. A reuniào teve os seguintes itens de pauta: 1) Aprovaçào do ad-referendum, 
afastamento da professora Irene Para cumprir atividades do doutorado; 2) Pedido de afastamento do 
professor Marlos Para tratar de assuntos relacionados a projeto de pesquisa em desenvolvimento e 
PIBID na cidade de Porto Velho; 3) Pedido de afastamento da professora Patricia: Para participar do 
Oitavo Congresso das APACs, em Sào Joäo Del Rei - MG; 4) Pedido de afastamento do professor 
Fernando: no perlodo de 10 a 13 e de 24 a 27 de julho de 2017, Para cursar uma disciplina do curso 
de doutorado em Porto Velho; 5) Indicaçao de coorientadora Para atender o acadêmico Rodrigo de 
Oliveira da Silva; 6) Comissào Para atender demanda de livros; 7) Pedido de professor Para atender 
as demandas do DEFIJI; 8) Processo 23118.001511/2017-83, processo de progressào funcional do 
professor Reginaldo, Relato Comissào presidida pela professora Patricia. 9) Processo 
23118.000545/2017-51, processo de progressao do professor Enoque, Relato Comissäo presidida pela 
professora Roziane; 10) Processo 2_3118.002075/2017-60, licença Para capacitação do professor 
Ariveltom, relato pelo professor Ricardo; e 11) Disciplinas 2017-2. Areuniao teve inicio com a leitura 
da ata da 4' Reuniao Ordinária do DME feita pelo Professor Nério, na sequencia foi lida pela 
Professora Patricia a ATA da 3a  Reuniäo Extraordinária do DME 2017, ambas as atas foram aprovadas 
por unanimidade, na sequencia a chefia do departamento fez os seguintes comunicados: que a 
Professora Ana Fanny organizou a distribuiçào das salas disponibilizadas aos professores no espaço 
acima do restaurante universitário; que somente os professores possuam chaves Para abertura das 
salas, uma vez, que estas seräo compartilhadas e existirao documentos sigilosos nas salas, tais como, 
provas e notas de alunos. A Professora Roziane comunicou que a professora Patricia encontra-se 
enferma sem condiçOes de participar desta reuniäo. 0 Professor Lenilson fez um relato sobre sua 
situaçao como candidato a direçao do campus, corroborando com as explicaçoes dadas pelo Professor 
Lenilson a professora Ana Fanny como membro da comissào eleitoral tem entendimento que o edital 
desta eleiço traz em seu bojo uma duplicidade na forma de inscriçao que nâo justifica a nào 
homologaçäo da candidatura do professor Lenilson. Após passou-se a discussäo e votaçao dos itens 
de pauta: 1) Aprovaçào do ad-referendum, liberando o afastamento da professora Irene Para cumprir 
atividades do doutorado o conselho aprovou por unanimidade a liberaçao da professora nos periodos 
de 26 a 30 de junho e de 3 a 4 de julho, a professora Irene agradeceu a compreensäo do conselho e 
informou que devido a mudanças no cronograma do curso, acabou por nâo utilizar todo o perIodo em 
questào. 2) Pedido de afastamento do Professor Marlos Para tratar de assuntos relacionados a projeto 
de pesquisa em desenvolvimento e PIBID na cidade de Porto Velho, o conselho aprovou por 
unanimidade o afastamento do Professor Marlos no perIodo de 08 a 10 de julho. 3) Pedido de 
afastamento da Professora Patricia: Para participar de 13 a 16 de julho do Oitavo Congresso das 
AssociaçOes de Proteçao e Assistência aos Condenados em Sao Joäo Del Rei - MG, comentou que 
neste evento sera" discutido um método onde os apenados tomam conta eles próprios do local onde 
cumprem pena, o conselho aprovou por unanimidade o afastamento da Professora Patricia. 4) Pedido 
de afastamento do professor Fernando no perIodo de 10 a 13 e de 24 a 27 de julho de 2017, Para 
cursar disciplina do curso de doutorado em Porto Velho, o Professor Fernando comunicou que tomará 
todas medidas necessárias Para nào causar prejuIzo aos discentes que cursam as disciplinas sob sua 
responsabilidade, durante os perIodos de afastamentos e que irácuisar o Doutorae o concomitante 



corn suas atividades docentes, mediante o compromisso assumido pelo professor Fernando o conseiho 
aprovou por unanimidade o afastamento, na sequencia o professor Marlos parabenizou o doutorando 
por sua iniciativa. 5) Indicação de coorientadora Para atender o acadêmico Rodrigo de Oliveira da 
Silva, foi explicado que devido a atividades de seu curso de doutorado, a professora Vânia que é 
orientadora deste aluno no poderá estar presente na defesa de TCC do discente, neste contexto a 
professora Erica se dispOe a participar na banca como coorientadora, passando a votaçAo o conseiho 
aprovou por unanimidade a substituiçäo. 6) Cornissão Para atender demanda de livros, o professor 
Lenilson explicou que näo haverá necessidade de formaço desta comissào, uma vez, que Para atender 
o pedido da Direçäo do campus bastou enviar o projeto dos Cursos corn a bibliografia discriminada, 
portanto colocou em votaço a retirada deste tópico da pauta da reunio que foi aprovado por 
unanimidade. 7) Pedido de professor para atender as dernandas do DEFIJI, corn anuência do conseiho 
foi alterada a ordern da pauta e este item sera" discutido após o item 11, 8) Processo 
23118.001511/2017-83, processo de progresso. funcional do professor Reginaldo, após a leitura do 
relato corn parecer favorável da Comissão feito pela professora Patricia, este foi votado e aprovado 
por unanimidade. 9) Processo 23118.000545/2017-51, processo de progressâo funcional do professor 
Enoque, após a leitura do relato corn parecer favorável da ComissAo feito pela professora Roziane, 
este foi votado e aprovado por unanimidade. 10) Processo 23118.002075/2017-60, licença Para 
capacitaço do prof Ariveltom, o relator professor Ricardo solicitou a retirada deste item da pauta 
Para possibilitar meihor instruçào do processo, após votaço a retirada de pauta foi aprovada por 
unanimidade; 11) Disciplinas 2017-2, foi feita a distribuiço das disciplinas de comum acordo entre 
os professores, o horário das disciplinas corn respectivos professores encontrasse anexo a esta. 
Conforme inverso da pauta passou-se a discussão do item 7) Pedido de professor Para atender as 
dernandas do DEFIJI, foi observado pelo conseiho que o professor Enoque é o que possui menor 
carga horária programada e nào atingiu o mInimo de carga horária Para o semestre, portanto, pode ern 
nome do DME atender parcialrnente a dernanda do DEFIJI ao rninistrar a disciplina de Cálculo 
Diferencial no Curso de FIsica Bacharelado, após esta deliberaço foi colocada em votaço e 
aprovada por unanimidade o Conseiho ento solicitou que o Chefe de Departarnento cornunique esta 
decisäo ao professor Enoque. Nos comunicados a professora Ana Fanny alertou que rnarcou reuniào 
do NDE Para o dia 19/07, j 'a a professora Eliana solicitou o inicio da avaliaçâo discente, de pronto o 
professor Lenilson comunicou que esta avaliaçäo jáesta em andarnento, tambérn a professora Eliana 
questionou sobre as inscriçOes Para a especia1izaço, após várias rnanifestaçoes de rnernbros do 
conseiho sobre o tema, o Conseiho deliberou que a PROPESQ deverá ser consultada quanto a 
possibilidade de iniciar a Especia1izaço sornente no primeiro semestre de 2018. 0 professor Nerio 
questionou quanto a vaga de professor substituto, de pronto o professor Lenilson comunicou que está 
seguindo este processo nos diversos setores da UNIR em Porto Veiho, contudo, infelizmente o 
processo esta' parado na PRAD aguardando que o Departamento Intercultural solicite também no 
mesmo edital urn professor substituto, contudo, está tentando transpor este obstáculo a contrataçào. 
O professor Márcio 	comunicou que em acordo corn o piano de capacitaçào do DME ira fazer inscriçäo 
Para cursar doutorado a partir de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reuniâo foi encerrada as 
1 ihOOmin e eu, Ricardo José Souza da Silva, secretário ad hoc, iavrei a presente ata que segue 
assinada por mirn e pe e ores' ente do conseiho. Os dernais mernbros assinarn em lista de presença. 

4 
ardo Joséfouza da ilva 

A Secrio ad hoc 
Lenilson Sergio Candido 
Presidente do Conselho 
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FUN DAcAQ  UNIVERSIDADE. 
FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR 

ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E..  
ESTATISTICA - CAMPUS DE JI-PARANA— 23/08/20 17 

Aos vinte e três dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete,na Universidade Federal de.  

Rondônia - UNIR, Campus de Ji-Paraná, no Laboratório de Matemática - LABMAT 

reunirarn-se os conseiheiros do Departarnento de Matematica e Estatistica - DME A prirneira 

charnada ocorreu as 8 horas, pore' m-  não ha 	via quorum As 8hl2min, houve nova chamada e 

desta feita, corn o numero suficiente de conseiheiros presentes a reurnão pôde ser iniciada 

corn o presidente do Conseiho prof Lenilson Sergio Candido Estavam presentes os 

professores Ana Fanny Ben de Oliveira, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto, Dilson 

Henrique Ramos Evangelista, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Lenilson 

Ser g io. Candido, Marcio Costa de Araüjo Filho, Marlos  Gomes de Albuquerque, Norio 

Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Roziane Sobreira dos Santos 0 prof. Lenilson 

avisou comunicou a ausência justificada da profa Eliana, qu'e esta em sala de aula atendendo 

os alunos da disciplina de -TCC. Os itens depauta foram (1) Aprovação do ad-referendum, 

afastamento do prof Marlos Gomes de Albuquerque para mini strar. oficina no IFRO em 

Cacoal, no dia 08/08/2017,(2)Sabados letivos do DME,(3)Processo n° 23118.001511/2017-83, 

que trata da Progressão Funcional do piof. Josivan Ribeiro Justrno (4) Escoiha da Comissão 

para elaboração do Piano Anual de Capacitação Docente (5) Pedido de quebra de pre-

requisito em disciplinas do curso de Estatistica (6) Pedido de quebra de Pre-requisito em 

disciplinas do curso de Matematica (7) Pedido de dispensa de orientação de Trabaiho de 

Conclusão de Curso - TCC por parte do p1of Nerio (8) Discusso sobre o acompanhamento 

dos -TCC- da EstatIs.tica pelo NDE. Dando inIcio aos trabilhos do Conseiho. foi acatadapor 

unanimidade dos presentes a inclusão de *au-ta dos itens (9)Process'o n° 23118.002021/2017- 

02 que trata da Progressão Funcional do prof Nerio Aparecido Cardoso (10) Processo n° 

3 33/2017/SERCA, referente a pedido da estudante Beatriz Leite Pereira Dantas de 

oferecimento da Disciplina Processos Estocasticos, em regime especial No mesmo processo, 

consta o pedido da estudante Luciana QueziaVirgolin,  o da Costa de'-.oferecimento da 

Disciplina Calculo II, em regime especial, ambos do curso de Estatistica (11). Pedido do 'Prof.  

Bruno de rnciuir retificaçào referente a ATA da 3L  reuniäo ordrnaria do DME de 01/04/2015, 

em que consta aprovaçäo dos Pianos de Trabalho de 2015 Em seguida, o prof Lenilson 

encarninhou a discussão dos itens de pauta (1) Aprovação do ad-referendum, afastamento 

do prof. Marlos Gomes de Albuquerque para minis&ar 4cina- no IFRO em Cacoal, no dia 

il 



08/08/2017, após relato do prof. Lenilson, o mesmo abriu para discussâo, não havendo 

marnfestação o mesmo colocou para votação, sendo aprovado o ad-referendumpor 

unanimidade pelos conselheiros (2) Sabados letivos do PME,  o prof Lenilson que 

esclareceu que foi estruturado urn cronograma enviado por e-mail institucional a todos os 

professores sobre a reposição de aulas nos sabados, em virtude dos feriados e do calendario 

aprovado na LTNIR. 0.*mesmo  abriu para discussâo e a profa Ana Fanny comentou que o 

calendaiio urnficou as datas dos campi do interior, corn o Campus de Porto Veiho, em 

cons iderar as especificidades locais, incluive do transporte dos estudantes dos campi, muitos 

Sao 	moradores das cidades vizinhas e que fretam ônibus junto corn alunos de outra s''  

instituiçöes de ensino superior, no caso de Ji-Parana corn rnstituiçôes como o IFRO, UNIJIPA, 

ULBRA, estas rnstituiçOes apresentarn calendarios muitos proxirnos aos utilizados 

anteriormente pelo campus A situação acarreta muitos problemas e pode ser mais urn fator 

que proniove a evasão do s. cursos, além de dificultar cumprir a carga horária das disciplinas 

P01 parte dos alunos, p015 não ha fretamento de ônibus no final de semana 0 que gera custo e 

deslocamento mais dificultoso dos estudantes Apos comentario, o prof Lenilson colocou para 

votaço os sabados letivos, sendo aprovado por unanimidade (3)Processo n0  

23118.001956/2017-63, que trata da Progressão Funcional do prof Josivan Ribeiro Justino, 

o prof.  Lenilson den a palavra ao prof. Carlos membro da cornissão que leu o parecer sendo 

favoravel a progiessão prof. Josivan de Classe A, Nivel I para Nivel II 0 rnesmo abriu para 

discussäo, näo havendo manifestaçäo colocou para aprovação, sendo aprovado por 

unanimidade no Conseiho (4)Escolha da Comissão para elaboração do Piano Anuai de 

Capacitação Docente, o prof.  Lenilson esclareceu que esta seguindo o rodizio da lista de 

presença, contudo neste contexto, os interessados devern participar 0 prof Lenilson solicitou 

a indicaçäo de nomes e foram indicados os nornes dos professores Nerio, Ana Fanny e 

Ricardo, sendo aprovados por unanimidade (5) Pedido de quebra de pre-requisito em 

disciplinas do curso de Estatistica Processo n° 330/2017/SERCA, periodo 20172,.- o prof.  

Lenilson perguntou a cada professor responsve1 pela disciphna no semestre e, posteriormente, 

abriu para a votação indicando deferirnento ou indeferirnento dos seguintes requerirnentos dos 

estudantes 

1 Amanda Dias Santos (RA 201711523) Pedido de quebra de pre-requisito para cursar a 

disciplina Estatistica II - deteiido por unanimidade Pedido de quebra de pre-requisito para 

cursar a disciphna Banco de Dados - indeferido por unanirnidade Pedido de quebra de pre - 

requisito para cursar Calculo I - indeferido por unanirnidade 

2 	Dayane da Silva Macedo (RA 2016103 83) Pedido de quebra de pre-requisito para cursar 

a disciplina Amostragem - indeferido por unanirnidade. 



3 	Jose Vitor Coutrnho Siqueira (RA. .201211605) Estatistica Basica II - indeferidopor 

unanimidade. 

4. 	Staunston Rocha Mendes (RA 2013 10323)— p edido de quebrã de pre-reuisito para cursar 

a disciplina Calculo Numerico - indeferido por unanimidade, pedido de quebra pre-requisito 

para cursar a disciplina a Banco de Dados - indeferido por unanimidade 

5 	Victoria Emanuela dos S Oliveira (RA- 201711586) - pedido de quebra de pre-requisito 

para cursar a disciplina Estatistica Basica II - indeferido por unanimidade, pedido de quebra 

pre-requisito para cursar a disciplina Banco de Dados - indeferido por unanimidade 

(6) Pedido de quebra de Pre-requisito em disciplinas do curso de Matematica Processo 

no 323/2017/SERCA, periodo 20172, o prof. Lenilson perguntou a cada professor responsavel 

pela disciplina no semestre e, posteriormente, abrju para a votação indicando deferimento ou 
11 

indeferimento dos seguintes requerimçntos  dos estudantes: 

1 	Aline Silvina da Silva (RA 201220352) - Pedido dequebra de pre-requisito para cursar 

a disciplina Topicos de Calculo - deferido por unanimidade Pedido de quebra de pre-

requisito para cursar a disciplina Equaçôes Diferenciais - deferido por un'animidade 

Amanda Pereira de Oliveira (RA 20132 1702) - pédido de quebra de pre -requisito para 

cursar a disciplina Equâçöes Difere'nciais - deferido pOr unanimidade. 

3 	Beatriz Rodrigues dos Santos (RA201320605) -pedido de quebra de pre-requisito para 

cursar a disciplina Tópicos de Cálculo - deferido por unanimidade. Pedido de quebra de pré-

requisito para cursar, a disciplina EquaçOes Diferenciais - deferido por unanimidade 

4 	Cristiane Lopes de Carvaiho Pinto (RA 201411823) - Pedido de quebra de pre-requisito 

para cursar a disciplina Estagio Supervisionado do Ens ino Medio I - deferido por.  

unanimidade 

5 	Gleici Alves Correa (RA'20.1 411178) - Pedido de quebra de pre-requisito para cursar a 

disciplina Cálculo I - deferido porunanimidade. 	 ' 

6 	Israel Prado Gomes (RA 201320596) - pedido de quebra de pre-requisito para cursar a 

disciplina Equaçöes Diferenciais - deferido por unanirnidade. 

7 	Jaquehne Alves de Sousa (RA 201521538) - pedido de quebra de pre-requisito para 

cursar a disciplina Topicos de Calculo - deferido por unanimidade 

8. 	Jefferson Marcos Rosa (RA-  2013205-76),-  pedido de quebra de pre-requisito para cursar 

a disciplina Equaçöes Diferenciais - deferido- por unanimidade Pedido de quebra de pre-

iequisito para cursar a disciplina Topicos de Calculo - deferido por unanimidade 

9 	Johnys Gonçalves Pinto (RA 201420063) - Pedido de quebra de pre-requisito para 

cursar a disciphna Estagio Supervisionado do Ensino Medio I - deferido por unammidade 

10 Jose Antonio de Lima (RA'201420060) - pedido de quebra de pre-requisito para cursar,  



a disciplina Tópicos de Cálculo - deferido por unanimidade. 

11. Luan Henrique Pacifico Soares (RA 2016213 76) - pedrdo de quebra de pre'-requi . sito 

para cursar a disciplina Matemática III —..deferido por unanimidade. 

12 	Magno Alves Felix (RA 201521554) - Pedido de quebra de pre -requisito para cursar a 

disciplina Topicos de Calculo - deferido por unanimidade Pedido de quebra de pre - 
requisito para cursar a disciplina Equaçôes Diferenciais - deferido por unanimidade 

13 Nilvârna Fischer (RA 201320591) -  pedido de quebra de pre-requisito para cursar a 

disciplina EquaçOes Difeienciais - deferido por. unanimidade Pedido de quebra de pre-

requisito para cursar a disciplina Cálculo Integral - indeferido por unanimidade. 

14 Pohana Pires Buenos Ayres (RA 201320564) - Pedido de quebra de pre-requisito para 

cursar a disciplina Calculo Integral - indeferido por unanimidade 

15 Rosikelli Batista da Silva Guimarães (RA 201521516) - Pedido de quebra de pre-

iequisito para cursar a disciplina Equaçöes Diferenciais - deferido por unanimidade Pedido 

de quebra de pre-requisito para cursar a disciplina- Topicos de Calculo - deferido pot 

unanimidade 

16 	Rosilene Santos Oliveira (RA'201-320570) - pedido de quebra de 'pre'--r equisit o pra 

cursar a disciphna Calculo Integral _rindeferido por unanimidade 

17. Rosilene Santos Oliveira (RA 201320570) - Pedido de quebra 'de pre-requisito para 

cursar a disciplina EquaçOes Diferenciais - deferido por. unanimidade 

18 Valdenice Liliane Luiz (RA 201611328) - pedido de quebra de pre-requisito para cursar 

a disciplina Matematica III - deferido por unanimidade 

(7) Pedido de dispensa de orientação de Trabaiho de Conclusão de Curs -0 - TCC, por 

parte do P 'roU Nerio A estudante Thaise Caelh Bordin da Silva, do curso de Estatistica, esta 

sob a orientação doprof. Nerio para realizar a elaboração do Proj eto de Pesquisa que 

cuimmara na elaboração do Trabaiho de Conclusão de Curso - TCC Contudo, o mesmo 

encaminhou pedido solicitando dispensa da orientação Os motivos alegados são as 

dificuldades na orientação da aluna que se recusa a acatar as orientaçOes do professor e, assirn 

gerou urna incompatibihdade para a elaboração adequada do projeto de TCC E commando 

nos resultados produzidos na Banca de Avahação, composta pelo piof Bruno, pr fa Dr a 

Roziane e o orientador Prof. Dr. Nerio, realizada no dma 17/08/2017, que elaborou urna Ata da 

reunlão, sendo lida no conseiho, e em sinteseesc1arece o rn6tivo do porque não foi possIvel a 

defesa do' proj eto. 0 prof. Lenilson abriüpara a falas, e em seguida foi aprovado por 

unanimidade a dispensa de orientação do prof..Nerio (8) thscussão sobre o 

acompanhamento dos TCC da Estatistica pelo NDE, a prof. Roziane esclareceu que ainda 

não ocorreu a reurnão corn Osprofessomes do cur 	de Estatistica para urn melhor'  



entendimento e proposta, send' o assim o prof. Lenilson sugeriu a retirou de pauta 6 que foi 

acatado por unanimidade no Conseiho (9)Pr'oeess;o n'.23118.002021/2017-02, que trata da 

Progressäo Funcional do prof. Nerio Aparecido Cardoso, o prof. Lenilson deu a palavra ao 

prof Emerson membro da comiss ão,  que leu o parecer sendo favoravel a progresso que prof 

Neriode Adjunto I, ClasseC, Nivel I para Classe C, Nivel II 0 mesmo abriu para discussào, 

no havendo manifestação colocou para aprovação, sendo aprovado por unanimidade no 

Conseiho (10) Processo n° 333/2017/SERCA, pedido da estudante Beatriz Leite Pereira 

Dintas de oferecimento da Disciplina Processos Estocasticos, em regime especial No mesmo 

processo, consta o pedido da estudante Luciana QueziaVirgolino da Costa de oferecimento da 

Disciplina Calculo II, em regime especial, ambos do cur-so de Estatistica 0 prof.'.Lenilson 

abriu para pionunciamentos, e a profa Roziane argumentou que o quadro do curso de 

Estatistica no momento esta incompleto, pois ha professores afastados para capacitação e nâo 

foi cumprido o previsto em lei que e a contratação de professor substituto, e houve o 

aravamento corn o pedido de exoneração da profa Erica, o que tern acarretado a situação de 

professores excederern carga horaria de 14 horas semanais no ensino, dificultando a atuação 

na pesquisa e extenso 0 prof. Dilson pediu a palavra e rndicou que ele e urn exemplo, em 

alguns semestres j a ficou corn carga horaria de 22 horas semanais no ensino (11) Pedido do 

Prof Bruno de incluir retificaçäo referente a ATA da 3 reurnäo ordmaria do DME de 

01/04/2015, em que consta aprovação dos Pianos de, Trabaiho de 2015, o prof. Lenilson 

esclaieceu que o prof Bruno sohcitou copia da Ata e quando foram retirar copia constaram 

que a Ata colada no Livro das Atas, näo constava no texto da ata o Piano de trabaiho do 

professor Bruno, apenas havia urna anotação incluindo o nome do professor nQ rol dos que 

enti egai am o Piano Provaveimente, ocorreu que na epoca tinhamos urn TAB que estava 

responsavel pela elaboração da Ata e nâo reahzou a correção Assim, pede que seja retificada 

a situaçäo neste mornento, tendo em vista que foi entregue e aprovado na reurnäo do 

0l/Q4/20 15. Colocado path votaço, por unanimidade foi aprovado a retificação, constando 

aprovado o.-Plano de Trabalh6 de 2015 do PrQL Bruno Soares de Castro. Nada mais havendo a 

tratai a reuniäo foi encerrada as 11 horas e 05 minutos eu, profa Ana Fanny, Secretaria ad 

hoc, Iavrei a piesente Ata que, apos lida e aprovada, segue assinada por mim e pelo Chefe de 

Departarnento prof Lenilson 

41-111 

P of. Ir.Lenilson.Sergio Candido 	ProWDra. Ana Fanny Berl zi de 0. Bastos 
Chefe de Departamento de Matematica e 	Con'e1heira no Departarnento de Matematica e 

Estatistica 	 Estatistica 
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ATA DA 70  REUNIAO ORDINARIA DO DME EM 06109/2017 

Ao sex to dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, as 8hO4min, no Laboratório de matemática 

da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Parana - RO, reuniram-se ordinariamente os professores 
Ana Fanny. Benzi de Oliveira, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson 
Henrique Ramos Evangelista, Ehana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz 

Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Leilson 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 reunião contou COffi Os seguintes itens de pauta 1) Pedido de 

reintegracão e mati icula na discipima de ICC fora de prazo, da acadêrrica Edilene dos Anjos Silva, 2) Pedido 

dQ reintegração 
1.
fora de prazo, da acadêmica Priscila de Souza, 3) Sohcitaçâo de disciplina de Processos 

estocasticos em regime especial, 4) Processo 388/2017/SERCA, pedido de revisAo na correção de projeto de 
TCC do curso de Estatistica, Thais Caelli, 5) Sohcitaçâo de troca de orientador do acadêmico Robson Prata 
Frota, 6) Homologaçâo das orientaçOes de TCC e projetos de TCC do curso de Matematica, Professora Eliana, 
7) So1icitação de afastarnento para fazer a prova do POSCOMP, Professora Patricia..Deu-se inicio as 

au idades da reuniäo corn as solicitaçOes de inclusão de pauta feita pelos professotes Eliana, Ana Fanny,-
Emerson,  Feinando, Marlos e Marcio Para afastamento dos mesmos para participal em do sEMIEDIJ (201.7) 
nos dias 24 -a.28 de setembio Logo apps, deu-se a leitura da ata da 05 reurnäo oidinai ia do DME/2017 pelo' 
Professor Ricardo Jose Souza da Silva em seguida, o chefe do departamento ceden espaço para rnanitestaçöes 

sobre a ieda4-o da ata elaboiada pelo professor. Foi etetuado o pedido de retificaçâo pela piotessora Roziane, 

ondc Sc taz a leituia 'A Protessora Roziane comunicou que a piofessora Patricia encontra-se enferma scm 

condiçOes de participar desta ieuniäo retifica-se para A pro fessora Roziane comunicou que a piofessora 
Erica enconti a-se entet ma scm condiçôes de participar desta reunião' Nao havendo mals manifestaçOes lot 

colocada cm votação e apro'vada por unanirnidade Em se(yuida, a professota Ana Fanny deu-se a leituta da 
ata da 6' ieuniao oidinana do DME/2017 logo apos o chefe do departamento abriu espaço para 
rnanifestaçOes Näo havendo rnanifestaçOesfoi colocado em votaçäo e apiovado por unanimidade 
Comu.nicados'b 0 professor Lenilson inforrnou que o curso- de matematica nao possui mats a monitota o 
niesmo pediu Para sei desluzada de suas funcOes devido a estar corn mais afazeres neste seinestie do que ele 
possa suportar. C) professor Net to avisou que o Profssoi Bruno passa a ser o iesponsavel pela monitora pots 
a au'idade passara para a disciplina Estatistica Basica II 0 professot Lenilson cornunicou que seii processo 
pata homologação para, diieção de campus foi acatado pelo CONSUN, alem disto, o mesmo ja deixou 
csclarccido que durante o pet iodo da campanha tera que se afastat rnais do que o habitual e a professora Ana 
I ann' assurnita durante este prazo Fm seguida, o prof. LenilSon encaminhou a discussäo dos itens de paula 

1) 0 pedido de ieintegraçao ao curso de maternatica e matricula na disciplina de TCC pela acadêrnica Ldilene 
dos Anjos Silva loi hdo pelo professor Lenilson apos a leitura o piofessoi Feinando esclareceu que näo havia 
prohlcma na sua ieintegiação urna vez que o curso esta corn vagas Não havendo mais man 	goes, o 
professor Lenilson colocou em votação., -sendo apiovado por dez votos favoraveis e duas abstençOes 2) 0 
pcdido dc rcintegtaçäo da academica Priscila de Souza fot lido pelo professor '1,e n i Ison e aprovado por.onze 
votos lavot avcis e duas abstençOes 3) Solicitaçâo de disciplina de Processos Estocasticos em regime especial 
ja'liavia passado na Oltirna reuniäo, pelaquàl o pedido foi indeferidô. pot motivOs de faità dc 'pro fessores. 0 
consclho decidiu indefeiti, aprovado por unanimidade 4) Processo 388/2017i$ERCA,  pedido de coricção do 
riojcto de FCC da aluna Thais Caelli do curso de estatistica o professot Nerio disse que o fn 	lot ielatado 

T ot tres piofessores do curso de estatistica pelo qua! toi discutido o piojeto de ICC da aluna e produzida urna 



Lenilson Sergio Candido 
Presidente do conseiho 

Fundaçäo Universidade Federal de Rondonia 
Departamento de Matematica e Estatistica 

Campus Ji-paraná 

atà onde .constañi Os rnotivds de sua reprovação.. 0 professor Ricardo esclareceu que. näo ha como dar 
encarninhamento ao pedido, poisja existem três componentes que so da atea e que ha uma ata onde constam 
os motivos pelos quais ocorieu esta reprovaçào A professora Ana Fanny explicou que não ha previsäo legal 
para questionamento da decisâo da banca de projeto de WC. Não havendo mais discussão o pedido foi 
indeferido por unanimidade 5) SolicitaçAo de troca de orientador do acadêmico Robson Prata Frota, 0 

professor Fernando exp!icou que o acadêmico procurou extraoficialmente para que ele pudesse ser seu 
orientador, deste modo, o professor não viu problema em orienta-lo, precisando somente de urn orientador A 
professora Roziane informou que o temaja estava em desenvolvimento no grupo de pesquisa, onde o mesmo 
fazia parte na iniciação cientifica e, apos sua saida, não foi informado pelo solicitante o desligamento de 
orientação, o proj eto continuou a ser desenvolvido corn os demais acadêmicos, sendo que as analises feitas 
pelo referido acadêmico são resultados parciais do projeto Desta forma, para 'a troca de orientador e necessario 
a troca de tema do trabaiho Apos discussôes, o professor Fernando sugeriu que este item fcisse retirado de 
pauta, o professor Lemison colocou em votação para -.o prosseguimento do pedido de troca de orientação na 
mesma reunião, tendo cinco votos favoraveis, cinco abstençAo e trés contrarios Corn o resultado favoravel a 
continuação do ponto de pauta para a troca de orientação no colegiado, o professor Lenilson seguiu corn a 
votação a troca de orientação da professora Roziane para o professor Fernando, sendo oito contrarios, cinco 
abstençOes e zero favoravel A professora Anna Fanny pediu que seu voto fosse nominal tomando como base 
na sua decisão do voto contrario que o aluno seguisse os trâmites da instituição, devendo oficializar a troca de 
orientador dentro da disciplina de TCC,  onde o conselho e apenas urn recurso institucional 0 professor 
Ricardo tambem solicitou voto nominal dando a mesrnajustificativa que a professora Anna Fanny. 0 professor 
Marcio pediu voto nominal tendo corno base no seu voto contrario que o aluno pediu a troca de orientadoi e 
não do tema do TCC, sendo que o tema esta estritarnente ligado a pesquisa da presente orientadora A 
professora Patricia tambem sohcitou voto nominal tendo corno osase a mesma justificativa do professor 
Ma,  rcio 6) HomologaçAo das orientaçOes dos projetos de TCC do curso de Matematica da disciplina da 
Professora Ehana, tendo em anexo os nomes dos orientadores, todos favoraveis e aprovado por unanimidade 
7) Solicitação de afastamento para fazer a prova do POSCOMP da :pro fessora Patricia, todos favoraveis 
Comunicados: A'professora Anna Fanny avi'sou, queo prazo para a avaliaçâo institucional na universidade 
esta final izando e esta avahação e o momentd que cada um tern para poder pontuar as coisas boas ou ruins da 
instituiçâo A professora Ehana informou que saiu a resolução 510, desta forma, todas as pesquisas da area 
das ciéncias sociais deverão passar por urn comitê de etica 0 professor Marcio pediu que o Willian liberasse 
Para os alunos poderem entrar na UNIR nos dias de feriado Na dikiplina de. matematica 1 (um),,farfto o 
professor quanto o aktno Ailton estão corn dificuldade e a aluna Karine não esta em todas as aulas 0 professor 
Nerio cornunicou que o cornitê de etica demora em tomb de doisa três meses para dar retorno Nadamais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 1 1h50 e eu, Bruno Soares de Castro, secretario ad hoc, lavrei a 
ata, que segue assinada por im e pelo pre,idente do conselho Os dernais mmbros assinam em lista de 
presença 	

/ 	 1 
5.S f,  

4. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA DE JI-PARANA- DME 

ATA I)A 08a FJEUNIA'w  O ORDINARIA DO DME DE 04/10/2017 

.Aos quatro dias do mês de outubro de dois M'il e dezessete, as 8h, no laborãtório de Matqrnática da 

Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Parana/RO, reuniram-se ordinariamente os profes-

sores Ana Fanny Benzi de Oliveira, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras Mon-

tero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sa-

kuno, Lenilson Srgio Candido, Marcio Costa de Araujo Filho, Marlos Gomes de Albuquer-

que, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose Souza da Silva e Rozia-

ne Sobreira Dos Santos Os professores Eliana Alves Pereira Leite e Emerson Da Silva Ribeiro 

ju*s*tific.aram. suas auséncias A reunião conta corn os seguintes itens depauta: 1 Calendario 2018, 2 

Piano de Ensino - Pubhcação no site, 3 Processo no 23118.002071/2017-8 1 Progressão Funcional 

do professor Diison Henrrique Ramos Evangelista; '.4. Processo no 2.3118.0024,15/2017-52.,  Progres-

são Funcional do professor Bruno de CaStro, 5 Processo n° 231-18..004084/2014-42,, Atastamento 

da professora Irene para cursar o Doutorado Interinstitucional em Ciência Politica da UFRGS, 6 

Charnar. o 20  candidato do concurso para o curso de Estatistica, na vaga de exoneração a pedido da 

professora Erica Vieira Nogueira,7 Para conhecimento e marnfestação sobre o requerimento do 

professor Ehhebert Saraiva solicitando permuta por urn codigo de vaga Dando inicio a rettnião a 

Vice-Chefe, no exercicio da chefia, professora Ma Fanny, perguntou aos membros do conseiho se 

haviam pedidos de inolusào de pauta, sendo sohcitadas as seguintes rnciusOes o professor Lenilson 

solicitou para cornunicar a sua proposta de gestâo para Direção de Campus e a professora Eliana 

Aives Pereira Leite solicitou aprovação do ad-referendum do afastamento para participar do VII 

Congresso Intemacional de Ensino da Matematica (CIEM). Apos inclusão dos itens na pauta, a Vi-

ce-Chefe sohcita ao professor Bruno a leitura da ata referente a reunião ordinaria Ireahzada o dia 06 

de setembro de 2017, após a leutura o áonsèlho aprova. por ufianirnidade as inforrnaçOesec1arada 

na ata Segue os comunicados, a Vice-Chefe, entregou as avaliaçôes discentes e logo fez cornunica-

dos a respeito da sernana da Matematica Comentou a questão de ajuda para o SEMAT XVII e tam-

bern sobre os certificados on-line passadopela professora Roziane Segue os comunicados, o pro-

fessor Lenilson, chefe do departamento, pediu intensificar os trabaihos corn relação as coordenaçOes 

da SEMAT 0 professor. Marlos pediu para eie expor os banner. da SEMA1 no HAL da biblioteca 

Itens de pauta 1 Calendario 2018 Foi apresentado o calendario 2018 e logo foi comunicado de 

algurnas alteraçOes, p015 houve inclusão de itens que não trnha nos anteriores, 2 Plano de Ensino - 

Pubhcação no site A professora Fanny fez 6 pedido dos Pianos de Ensino e logo disse que na pro- 



xima far 'a. o pedido pQr escrito; 3. Processo n°. 2fl 18.002O71/2O1781, Irogressäo FunciOnal do 

professor Ihison Henrrique Ramos Evangelista a professora Fanny deu a palavra ao professor 

Nerio membro da cornissào que leu o parecer, sendo favoravel a progressAo do professor Dilson de 

Adjunto C Nivel I para Adjunto C Nivel II A mesma abriu para discussão, não havendo manifesta- 
0 

çàø colôcou para. aprovação, -sendo aprovado por unanimidade no conseiho; 4. Processo no 

23118.002415/2017-52, Progressão Funcional do professor Bruno Soares de Castro :.a professo-

raFanny deu a palavra ao professora Roziane membro da comissão que leu o parecer, sendo favo-

ravel a progressào do professor Bruno de Auxihar I para Auxiliar II A mesma abriu para discussào, 

nâo havendo manifestação colocou para aprovação, sendo aprovado por unanirnidade no conseiho, 

5 Processo no 23118 004084/2014-42, Afastamento da professora Irene para cursar o Douto-

rado Interrnstitucional em Ciência Pohtica da UFRGS apos discussöes foi aprovado o afasta-

mento corn doze votos a favor e urna abstençâo, 6 Chamar o 2° candidato do concurso para Io 

curso de Estatistica, na vaga de exoneraçAo a pedido da professora Erica Vietra Nogueirai o 

concurso do Edital 03 possui 4 aprovados e urna vaga Sepdo assim o Departarnento por unanirni-

dade aprova a indicaçào do 2° colocado para a vaga da professora Erica, exoneiada a pedido, 7 Pa-

ra conhecimento e manifestaçao sobre o requerimento do professor Elihebert Saraiva solici-

tando permuta por urn codigo de vaga o pedido do professor Elihebert foi apresentado e lido ao 

conseiho, mas o departarnento nào possui codigo de vaga ate o momento 8 Aprovaçäo do ad-

referendum do afastarnento para participar do VII Congresso Internacional de Ensino da 

Matematica (CIEM) apos discussão foi aprovado por unanirnidade o afastamento nos dias 

04/10/2017 ate 07/10/2017 Cornurncados dos professores o professor Lernison apresentou sua 

proposta como candidato para DireçAo de Campus 0 professor Marlos comunicou que o Mestrado 

id-foi aprovado na PROPESQ e que esta sendo ançado no sistenia APCN da CA,PES para aprecia-

ção Comunicou tambem que a segunda feira, dia nove de outubro de 2017, vai ocorrer a primeira 

reurnão corn o corpo docente. 0 professor Nerio comurncou que vai ministrar aula na Urnr-Carnpus 

Presidente Medici o dia 20 de outubro de 2017 para o Prograrna de Pos-Graduação em 6encias 

Ambientais Nada mais havendo a tratar, a reurnâo foi encerrada as 1-Oh 40mm e eu, Professor Car-

los Alberto Almendras Montero, secretano ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim 

e pela Vice-Chefe, Professora Ana Fanny. Os demais mémbros assinarn em lista pröpria. 

-Carlos- Al . rto Al ndras Montero - 	Ana fanny Bénzi de Oliveira Bastos 
secretario ad hoc 	 Vice-Chefe  ,,- 

W- QkCJM 
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ATA DA 9  REIJNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

REALIZADA EM 08/11/2017 

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2017, as 08h, no LaboratOrio de Matemática, 
do Campus de Ji-Parana, da Universidade Federal de Rondônia, teve inicio a 9a  Reuniâo 
Ordinária do Departamento de Matemática e EstatIstica conduzida pelo Chefe de 
Departamento Prof. Lenilson Sergio Candido, com a presença dos professores: Ma 
Fanny de Benzi de Oliveira Bastos, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras 
Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da 
Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Márcio Costa de Araiijo 
Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, 
Ricardo Jose' Souza da Silva, Roziane Sobreira Dos Santos. A reuniao conta corn os 
seguintes itens de pauta: Solicitaçâo de inclusâo de itens na pauta: Leitura e deliberaçao 
da ata da 8  Reuniâo Ordinária do DME 2017. Comunicados: da direçäo; do chefe do 
departamento; 1-Distribuiçâo de disciplinas 2018-1, como também horário 2018- 1; 2 - 
Pedido de aluno do curso de especializaçào de 2007/2008 Paulo dos Santos Brandâo; 3 - 
PDI dos cursos de Pós-Graduação; 4 - Plano de qualificaçao Docente 2017/2018; 5 - 
Homologaçào da carta de aceite dos orientadores de TCC- Matemática; 6 - Homologaçao 
da carta de aceite dos orientadores de TCC- EstatIstica; 7 - Relatório de atividades 2017; 
8 - RelatOrio do projeto de extensào do prof. Carlos, Relator: prof. Bruno; 9 - Relatório 
do projeto de extensâo do prof. Nerio: prof. DIlson; 10 - Relatório do projeto de extensâo 
do prof. Marcio, Relator: prof. Nerio; 11 - Comissao para compor processo seletivo da 
especialização em Educaçào Matemática; Comunicados dos professores. Solicitaçâo de 
inclusão de itens na pauta: Afastamento para participar da I Semana de Licenciatura em 
Matemática do IFRO em Vilhena do professor Marlos Gomes de Albuquerque; 
Afastamento para participar da I Semana de Licenciatura em Matemática do IFRO em 
Vilhena do professor Emerson da Silva Ribeiro; Processo 23118.004656/2014-93 que 
trata do reposiçao de Código de vaga ou retorno da servidora ao Departamento de Direito; 
Pedido da professora Patricia Batista Franco para que a servidora Juliana passe a ser 
lotada no DME. Leitura e deliberaçâo da ata da 8 a Reuniao Ordinária do DME 2016, após 
a leitura o conselho aprova a ata corn 10 votos favoráveis e 3 abstençOes. Comunicados 
do chefe do departamento: 0 prof. Lenilson justificou que a reuniào nao aconteceu na 
primeira quarta de novembro, devido a realizaçào da XVII SEMAT na semana anterior 
e, portanto, nào houve tempo hábil para os relatores dos processos que estavam 
envolvidos na XVII SEMAT. Informou que Juliana está fazendo manutençâo e 
atualizando os computadores e avisa que quern tiver software para instalar a procure. 
Informou também que os planos de ensinos das disciplinas devern ser entregue na 
próxima reuniao. Foi solicitado que se o bloco da administração estiver fechado é 
necessário pedir ao guarda a chave na guarita, mas nào levar o proj etor para casa. 1-
Distribui9äo de disciplinas 2018-1 e 2: Após discussâo e distribuiçâo das disciplinas o 
horário 2018-1 foi aprovado por unanimidade, foi sugerido que a distribuicâo das 
disciplinas 2018-2 seja feita na primeira reuniäo do rnês de fevereiro de 2018 no o*a 



21/02/2018, após deliberaçäo foi aprovada por unanimidade; 2 - Pedido de aluno do curso 
de especializaçào de 2007/2008, Paulo dos Santos Brandâo. Após discussào ficou 

acordado que a chefia encaminhará o pedido para a Pro" -Reitoria de Graduaçâo para ser 

avaliado; 3 - PDI dos cursos de Po" s-Graduação: foi aprovado a proposta que cada 

interessado envie suas demandas para o e-mail da professora Patricia ate o dia 15 de 

novembro de 2018 e a mesma se reunirá corn o chefe do departamento no dia 16/11 para 

compilar as informaçOes em urn processo; as 11:00 o chefe do DME soiicitou que a 
reunio fosse estendida para finalizar o quarto item e marcou uma reunião extraordinária 
para o dia 10/11/2017 as 8:00 h. a fim de discutir os outros itens de pauta. 4 - Piano de 
qualificaçâo Docente 2017/2018: 0 reiatório do piano de qualificaçäo Docente foi lido 
pela professora Ana Fanny presidente da comissào nomeada pela Ordem de Serviço 
01 1/DME-JP/201 7. Após a leitura, abertas as discussOes; o professor Enoque informou 

que o Conselho considerasse uma data posterior para seu afastamento para o segundo 

semestre de 2018. Após discussOes foram votadas 2 opçOes: aprovar o texto como se 
encontra que recebeu 3 votos e aprovar texto corn alteraçôes que recebeu 4 votos e 3 

abstençôes. 0 Piano de qualificaçâo Docente 2017/2018 foi aprovado corn alteraçOes, 
entre as quais a ordem de afastarnento que era: 1) Bruno Soares de Castro, 2) Patricia 

Batista Franco, 3) Enoque da Silva Reis, 4) Márcio Costa de Arai'ijo Filho, 5) Roziane 

Sobreira dos Santos. Para a seguinte ordem: 1) Bruno Soares de Castro, 2) Márcio Costa 
de Araiijo Filho (ambos corn previsão para o 1° semestre de 2018), 3) Patricia Batista 

Franco (corn previsâo para 02°  semestre de 2018), 4) Enoque da Silva Reis (corn previsào 

para o2° semestre de 2018) e 5) Roziane Sobreira dos Santos. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerrada as 11 h25min,  e eu, professor Dilson Henrique Ramos Evangelista 
lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. A lista 

de presença segue em anexo. 

Dilson Henrique Ramos Evangelista 	Leniison Sergio Candido 

Ji-Parana'. 11 novernbro de 2017 



ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E 
ESTATISTICA - DME REALIZADA EM 06/12/2017 

Aos seis dias do rnês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, as oito horas, no Laborato"rio' de 
Maternática - LABMAT Campus 	 v da UNIR de Ji-Páraná, tee inIcio a reunião ordinária do mês de 
dezembro do Departamento de Matematica e Estatistica - DME, conduzida pelo Chefe de 
Departarnento Lernison Sergio Candido, corn a presença dos docentes Ma Fanny Benzi de 0 Bastos, 
Bruno Soares de Costa, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Hennque Ramos Evangelista, 
Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva  Ribeiro, Marcio Costa de Araujo Fiiho, Marlos Gomes 
de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose Souza da Silva, 
Roziane Sobreira dos Santos, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Fernando Luiz Cardoso 'e Marcia Rosa 
Uhana A reuniào teve os seguintes itens de pauta Leitura e deluberaçäo das atas do mês de novembro, 
Comunicados da Dureçào, Comunicados do Chefe do Departamento, Pianos de Ensino 2018 71, Pianos 
de atividades 2018 ds professores que protocolarern ate 06 de dezembro de 2017 e Piano de Aço 
para o DME Foi feito urn pedido de inc1uso de Pauta da Professora Patricia onde a mesrna inforrna 
que seu mandato como coordenadora do Laboratorio de Informatica ja",-encerro.u., sendo necessario 
eleger urn novo Coordenador. Foram lidas e aprovadas sern ressaivas as seguuntes atas Ata da reurnAo 
ordrnaria de novembro pelo prof Duison, A ata da reuntho extraordinaria de dez de novembro de dois 
mu e dezessete, pela professora Eliana e a Ata da reunuâo extraordrnarua de vinte e três de novembro 
de dois mil e dezessete, pela Prof Emerson Comurncados da chefia In'formou.-  que a professora Lais, 
aprovada no ultimo concurso fou convocada para tomar posse ate o dia primeiro de' Janeiro; A 
professora Gabi sera contratada na vaga da professora Erica, Hoje serapublicado no DOU a 
contratação de dois professores substitutos para o DME Em seguuda passou-se para aprecuaçào dos 
pianos e ensino do prirneiro sernestre de 2018, sendo aprovados os seguintes pianos de ensino Tnt 
Cien Cornputação (Prof" Patricia), Proc Estocastico (Prof Duison), Maternatuca Funanceura (Prof 
Ricardo), Caicuio II (Prof Carlo s), Geometria Anaiituca e Vetorial (Prof Marlos); Matematica III (Prof 
Marlos); Algebra Linear na Estatistica (Prof Fernando), Algebra Linear. na Maternatica (Prof 
Fernando), Fuhosofia das Cien (Prof Marcia) e Caiculo de FunçOes de Varuas Variaveis (Prof Carios) 
Foram aprovados os pianos de atividades docentes dos seguuntes professores Puison, Ana Fanny, 
Carlos,, Eiiana, Patricia, Nerio, Rucardo e Roziane Para o Piano de aço 2018 para or DME foram feitas 
as seguintes propostas Marcia sugere dar maus visubuludade aos cursos na comunudade, Fanny propöe 
curso de rnveiamento, Fernando pede que sejam feutas açOes para meihorar curso de maternatica, Nerio 
propOe urn meihor pianejamento pedagoguco dos cursos, Marcia propOe fazer uma planejamento 
pedagoguco entre professores por turma, Fanny prop "*'e colocar no piano de açâo a revitahzaçäo dos 
espaços do DME, Marlos propOe urn revista eietrôrnca para os grupos depesquisas do DME Em 
seguida foi feuta a e1euço para Coordenaçâo do Laboratorio de Estatistuca, sendo a Profa  Patricia eleita 
a Coordenadora Co m-0 ndcados docentes Fanny comurnca que tern que escoiher o vice coordenador da 
,Proxima,  SEMAT, Eluana unforma que toda documentação do TCCs aprovados devem ser entregues ate 
o dia 22 de dezembro, Emerson inforrna que amanh havera o semunario final do PIBID, Marcia faia 
que houve 27 inscritos para Especualuzação do DME e que apareceram 25 para fazer a prova de 
seleçào, Ricardo lança a ide"ia de tornar o campus de Ju-Parana urn centro de saude e rnforrna que vem 
conversando corn autoridades sobre esta ideua, Neruo pede mais qualudade e respeito corn os TCCs da 
Estatistuca, que devern ser oruentados por professores da area Nada maus havendo a tratar a reuniäo fou 
encerrada as 11 horas e 15 munutos e eu Prof Fernando lavreu a presente ata que sera apreciada na 
Proxima reurnäo do DME e apos aprovada-vai assunada por mim e pelo Chefe do DME 	  

rof Leniison Sergio-  Candido Prof Fernando Luiz Cardoso 



Pr9,fTh erjo'Aprtcido. Cardoso 

Atenciosamente 

FUNDAcAOUNIVERSIDADE• •I 
FEDERAL DE RONDÔN IA UNI R 

Ji-Parana' 05 de novembro de 2017 

A Chefia do DME 

Prof Dr. Lenilson Sergio Candido 

REQUERIMENTO 

Venho por meio deste, requerer que seja apreciado pelo Consetho do Departamento de 

Matematica e Estatistica os seguintes pedidos de orientação para desenvolvimento do TCC 

Orientador Orientado Tema 	 4  

Dilson H. R. Evangelista Beatriz De Araujo Santos Analise De ComponentesPrincipais 
Dilson H. R. Evangelista Debora C. Santana De Oliveira Regressão LogIstica 
Dilson 1. R. Evangelista Deidiani de 0. Mercandelli No Informado 
Dilson H. R. Evangelista Jakeline Oliveira Silva Não Informado 
Dilson H. R. Evangelista Leidiany Alves Nascirnento Analise Multivariada 
Enoque Da Silva Reis Thaise Caelli Bordin Da Silva Mao Informado 
Nerio Ap. Cardoso.Edmar Araujo Da Costa Analise Fatorial E MétOdo Delphi  t 
Nerio Ap. Cardoso Luciana Quezia V. Da Costa Regressão LogIstica Dicotôrnica 
Nerio Ap. Cardoso Tuannhy ROzeira Haverroth Analise Fatorial 
Nerio Ap. Cardoso Paulo Mende s De Almeida ANOVA - Parcela Sub-Sub-Dividida 
Roziane S. dos Santos Jose Henrique Teixeira Ajuste De Distribuição De Probabilidade 

Roziane S. dos Santos Sabrina Da Silva Dias Ajuste De Distribuição De Probabilidade 

Roziane S. dos Santos.  Weverson Basto Dc Oliveira Analise Espacial - Estimador De Intensidade Kernel 

Observa-se na lista acima que 3 estudantes nào informaram o tema a ser desenvolvido 

no ProjetQ de Trabaiho de Conclusão de Curso. 

ft 



NFA DA 1' REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 
M.NFEMATICA E ESTNFIS"FICA DA UNIR - JI-PARANA 

REALIZADA EM 06/03/2 0 17 

Aos 06 (seis) dias do més de Marco de 2017, as 8.1 Oh, no laboratório de Matemática da 

liniversidade Federal de RondOnia, campus de JiParanãIRO. teve inicio a U' Reunio 

Extraordinária do Departarnento de Maternática e Estatistica, conduzida pelo chefe de 

departarnento. Prof. Lenilson Sergio Candido e corn a presenca dos professores: Ana 

l: itiiiv  l3enzi de ()liveira,Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira 

Leite. Erica Vicira Nogueira, Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, 

lenilson Sér(.--fio Candido, Marcia Rosa Uliana, Márcio Costa de Ara0jo Filho, Nério 

Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose' Souza da Silva e Roziane 

Sobreira dos Santos A assernbleia contou corn os seguintes pontos de pauta: 1) 

Sulicitaçao de mudança de doutorado do professor Josivan Riheiro Justino: 2)Processo 

de progressäo da professora Vânia Corrêa Mota: 3) Plano anual 2,017 da professora 

Erica Vieira Nogueira: 4) Proposta do curso de Extensão Universitária da professora 

Roziane Sobreira do Santos5) Proposta de trabaiho apresentada pela professora Ana 

Fanny Benzi de Oliveira referente a disciplina de Estãgio Supervisionado do Ensino 

Médio 11. 1) Solicitação de rnudança (Ic (loutorado (10 Professor Josivan Ribeiro 

Justino: A prOtesSora Ana Fanny corneçou corn a leitura do pedido de troca de 

programa de doutorado do professor Josivan, onde expôs que por motivos de saüde dde 

e de sua esposa que mora em Rio Grande do Norte, dc pede a troca de programa onde 

estuda atualmente Doutorado em Estatistica na USP/UFSCAR para o doutorado em 

Bioinforrnática na UFRN. Desta forma a relatora citou os docurnentos apresentados no 

processo e apresentou parecer iavorável logo sendo aprovado por unanirnidade pelo 

conselho. 2)Processo (IC progressão da I)I'ofessora Vãnia ("'orrêa Mota: A relatora 

Ana Fanny leu o parecer do pedido de progressâo e citou os docurnentos 

eornprohatórios apresentados, em seguida rnostrou que foi atingido urna pontuaçào de 

47 pontos onde permite que Vania Correa Mota passe de Assistente B nivel Ii para 

Adjunto C nivel I. Desta forma corno foi cumprido os requisitos mInimos para a 

progressâo apresentou-se parecer favorãvel e aprovado por unanirnidade. 3) Plano 

anual 2017 da professora Erica Vieira Nogueira: foi lido o piano anual pelo chefe de 

departarnento ao qual foi posto em apreciacâo e aprovado por unanirnidade. 4)Proposta 

do CLIS() de Extensäo IJniversitria da professora Roziane Sobreira do Santos: A 



relatora Nrica Vieira Nogueira fez a leitura do relato da proposta do projeto de Extensäo 

intitulado 'Utilizando o R para elaboração de mapas' sob o processo de ntimero 

23118,000555,12017-96, e fbi posto em apreciação e aprovado por unanirnidade pelo 

conselho5)Proposta de trabaiho apresentada pela professora Ana Fanny Benzi de 

Oliveira referente a disciplina de Estágio Supervisionado (10 Ensino Médio 11: A 

professora Fanny fez urn cornunicado sobre a disciplina de Estãgio do Ensino Médio, 

onde nesta teria que se cumprir urna carga horária de 160k porém o calendário 

académico da UNIR e o Ca1endrio das escolas pib1icas onde são realizados os Estágios 

pelos alunos matriculados do curso de Licenciatura em Maternática são diferentes em 

inicio e término do prirneiro semestre de 2017, desta forma cumprir a carga horária 

exigida näo ë possivel, se o aluno estagiário tentar cumpri - ìá no perlodo noturno. no 

horário previsto da matricula, que são dois dias estipulados na seniana para efetivação 

da carga horária. A professora Ana Fanny disse então  que seria possivel cumprir urn 

estagio noturno, cm sala de aula de 751/,o da carga horária, logo, para evitar que possiveis 

problernas ocorram sobre o terna, a professora rnostrou ciuc  na lei está previsto que para 

quc urn aluno seja aprovado dc tern que cumprir uma carga minima de 75% de 

comparecimento em curso presencial, desta forma tanto Os alunos quanto o professor da 

disciplina estão amparados pela legislação. A professora Eliana falou que tern se tomar 

cuidado em relação ao cumpritnento da carga exigida e tudo o que fizer terá que ser 

arnparado por lei para que possIveis transtornos não venham surgir. Então professora 

I:aml\  disse que tern sim a preocupação no cumprimento da carga horária e apresentou 

urn cronog.rama da disciplina, onde mostra dc dará para cumprir uma carga de 751,'o de 

regência de sala e outras atividades relacionadas, tais corno: atendirnento a alunos corn 

dificuidades de aprendizagem (reforço). Então o ttnico pedido que a professora Fanny 

faz é que se possa estahelecer corno meta que os alunos façam pelo menos 75% de 

cstagio presencial, uma vcz que os calendários não coincidern e é direito do aluno 

irequência minima de 75% cm qualqucr disciplina do curso. A professora Eliana porém 

disse que 0 departamento não tern autonomia para poder apoiar o que se pede a 

professora Fanny e quc não se pode passar por cima do que estabelece o projeto 

pedagOgico. Então, Lenilson disse que realizar o estágio não vern sendo uma tarefa 

muito fácil, urna vez que as datas das aulas dos colégios não coincidern corn o 

calendário da tinir e que desta forma ternos que adequar o que está escrilo no projeto 

pedagOgico corn a realidade. A professora Fanny pediu para esse terna fosse colocado 

muito clararnente na ata para que as coisas sejarn vistas e feitas de uma forma bern 



Erica Vieira Nogueira 	 L i ln Sergio Candido 

transparente e conslar que o conseiho concorde corn a sua proposta de trabaiho para que 

depois no ocorra nenhurn tipo de inconveniente. Após foi posto em apreciaçio a 

proposta de trabaiho onde foi aprovado corn urna abstenção. Nesta reuniâo nâo 

cornpareceu nenhurn dos representantes Discentes. Nada mais havendo a tratar. a 

reuniào foi encerrada as 9h05rnin. e cu, professora Erica Vieira Nogueira, secretária ad 

hoc lavrei a presente Ata que segue assinada por mirn e pelo Chefe do Departarnento. 

Professora do DME 	 Chefe do DME 

Ji-Paraná. 06 de Marco de 2017 
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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMATICA E ESTATISTICA - UNIR - CAMPUS JI-PARANA. 

Aos onze dias do mês de abril de 2017, as 8h, na sala de reuniôes do bloco 

administrativo, reuniram-se para reuniäo extraordinária os membros docentes do 

Departamento de Matemática e Estatistica, estando presentes os professores: Ana Fanny 

Benzi de 0. Bastos, Carlos Alberto Almendras Montero, Bruno Soares de Castro, 
Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Erica Vieira Nogueira, 

Lenilson Sergio Candido, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, 

Patricia Batista Franco, e Roziane Sobreira dos Santos. 0 Chefe de Departamento 

professor Lenilson Sergio Candido, iniciou a reuniAo cumprimentando a todos e 

anunciando a seguinte pauta: Homologação dos nomes dos acadêmicos para atuarem 

como Monitores. Lenilson esclareceu que a comissâo realizou o processo seletivo, 

tendo como resultado final a aprovação de Jose" Henrique de Oliveira Junior para 

exercer a monitoria da disciplina Cálculo Diferencial no curso de Matemática e 
Tuannhy Rozeira Haverroth para exercer a monitoria da disciplina Estatistica Básica 
1, no curso de Estatistica. Foi informado ainda que não houve inscrição para monitoria 

não-subsidiada na disciplina de Geometria Espacial. Após os esciarecimentos e 

discussOes, o processo seletivo de monitoria e os nomes dos dois académicos foram 

aprovados por unanimidade. As 9h, o trabaiho foi encerrado e eu, professor Marlos 

Gomes de Albuquerque, na condicao de secretario ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai 

assinada por mim, e pelo chefe de Departamento de Matemática e Estatistica. 

Marlos Gomes de Albuquerque 	 

  

 

V~ 

 

Lenilson Sergio Candido 
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Lista de Presença da 2 Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e EstatIstica 

Data: 11/04/2016 as 08:00 horas 

Professor Assinatura 
Ma Fanny Benzi de Oliveira 

Ariveltom Cosme da Silva 

Carlos Alberto Almendras Montero 

Bruno Soares de Castro 

DIlson Henrique Ramos Evangelista  

;t SN4 , , 	•, $ Ehana Alves Pereira Leite 1 
' 

Elisângela Candeias Biazatti Liberada para cursar mestrado 

Emerson da Silva Ribeiro 

Enoque da Silva Reis 

Erica Vieira Nogueira 

Fernando Luiz Cardoso 
L Tta 	tj (5 	Q 4 11A 

Irene Yoko Taguchi Sakuno 

Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 

Lenilson Sergio Candido 
n~ 4Z~/ 

Luana Lucia Alves de Azevêdo Liberada para cursar mestrado 

Marcia Rosa Uliana 
 

Marcio Costa de Araüjo Filho £7 
/,-Q 

T/3 JIT,/ CA 04 
Marlos Gomes de Albuquerque 

Nerio Aparecido Cardoso  

Patricia Batista Franco OFF 

Reginaldo Tudeia dos Santos Liberado para cursar doutorado 

Ricardo Jose" Souza da Silva 

Roziane Sobreira dos Santos 
1t01) 

Vania Corrêa Mota Liberada para cursar doutorado 

Representante Discente Assinatura 



Patricia Batista Franco 
Secretária ad hoc 

10  

Lenilson Sergio Candido 
Presidente do Conselho 

FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
CAMPUS DE JI-PARANA 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA DE JI-PARANA-'DME 
ATA DA 03  aREUNIAO EXTRAORDINARIA DO DME EM 14/06/2017 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, as 8h12.min, no labóratOrio de Materná-
tica da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Parana/RO, reumram-se extraordrnaria-
mente os professores Ana Fanny Benzi de Oliveira, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto 
Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Emer-
son da Silva Alibeiro, Enoque da Silva Reis, Erica Vieira Nogueira, Fernando Luiz Cardoso, 
Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lenilson Sergio Candido, Marc'io Costa de Araujo Filho, Marlos 
Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose 
Souza da Silva e Roziane Sobreira dos Santos A reumao teve os seguintes itens de pauta 1) 
Memorando 010/201 7/CPPD, 2) Disciplinas 20 17-2, 3) Pedido de vaga para transferência da Prof 
Dra Lucia de Fatima de Medeiros As definiçOes dosi itens de pauta foram 1) Memorando 
010/201 7/CPPD - apos a leitura do memorando e discussOes, foram sugeridas as propostas a) As 
vagas nos 

I
casos de vacância e Remoçao, deverão permanecer no curso de origem, b) A.composiga'o 

do quadro docente dever considerar o quantitativo da carga horaria dos cursos de graduaçào e pos-
graduaçao, c) Novas vagas devem obedecer os criterios que atendam as demandas de expansào dos 
cursos Foram aprovadas por unammidade, 2) Disciplinas 2017-2 - o novo PPC do curso de Licen-
ciatura em Matematica foi aprovado pelo CONSEA, assim sendo, a nova grade curricular podera 
ser utilizada para os rngressantes em agosto de 2017 Para os outros acadêrnicos sera mantida a gra-
de curricular anterior. Apos discussOes as disciplinas foram distribuidas entre os professores e os 
dias serao definidos na reuniao de julho. Estas decisOes foram aprovadas por unammidade, 3) Pedi-
do A0 vaga para transferência da Profa  D.ra. Lucia de Fatima de Medeiros - a Prof Lucia fez urna 
consulta por e-mail para verificar, a possibihdade de permuta ou liberaçäo de uma vaga para ser re-
movida para o DME, por motivo que o marido dela passou em urn concurso em Rondonia. E  pos-
sui bacharelado, rnestrado, doutorado e pos-doutorado em Matematica, e esta corno docente na Uni-
versidade Federal de Sergipe, campus Sao CristovAo Apos discussOes, a Prof Ana Fanny e o Prof.  
Dilson mostraram interesse na permuta, o Prof. Lenilson ira informar a Profa  Lucia sobre o interesse 
dos professores, para que ela possa oficiahzar o pedido Esta decisào foi aprovada por unanirnidade 
Nada mais havendo a tratar, a reurnào foi encerrada as 9h58mrn e eu, Patricia Batista Franco, secre-
tari a  ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo presidente do conselho Os 
demais me, 	assinam em hsta de presença 
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Lista de Presença da 3  Reünião Extraordina If ria do Departamento de Matemática e EstatIstica 

Data 1J06/2016 as 08:00 horas 



MINISTERIO DA EoucAçAo 
FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

Campus de Ji-Parana' 
Departamento de Matemática e Estatistica - DME 

ATA DA 4  REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E 
ESTATISTICA - DME REALIZADA EM 10/11/2017 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, as oito horas e cinco minutos, no 
Laboratório de Matemática - LABMAT Campus da UNIR de Ji-Parana', teve inIcio a 4a  reuniAo 
extraordinária do Departamento de Matemática e Estatistica - DME, conduzida pelo Chefe de 
Departamento Lenilson Sergio Candido, corn a presença de: Ana Fanny Benzi de 0. Bastos, Bruno 
Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras Montero, DIlson Henrique Ramos Evangelista, Eliana 
Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Marcio Costa de Araüjo Filho, Marlos Gomes de 
Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose Souza da Silva e 
Roziane Sobreira dos Santos. A reuniâo teve os seguintes itens de pauta: 1. Homologaçäo de carta de 
aceite de orientadores dos orientandos de TCC do curso de Licenciatura em Matemática; 2. 
Homologaço de carta de aceite de orientadores dos orientandos de TCC do curso de Bacharelado em 
Estatistica; 3. Relatório de atividades de 2017; 4. Processo 11°  23118.000346/2017-42 que trata do 
reiatório de projeto de extensào realizado pelo prof. Carlos; 5. Processo n° 23118.000505/2017-17 que 
trata do relatório de projeto de extensào realizado pelo prof. Nerio; 6. Processo n° 23118.000477/2017-
20 que trata do relatOrio do projeto de extenso realizado pelo prof. Marcio; 7. Comissäo para compor 
processo seletivo da especia1izaço em EducaçAo Matemática; 8. Processo no 23118.004656/2014-93 
que trata da reposiçào do código de vaga ou retorno da prof. Irene ao Departamento de Direito do 
Campus de Cacoal; 9. Afastamento do Prof. Marlos para participar, do dia 21 a 23/11/17, da I Semana 
de Licenciatura em Matemãtica no Instituto Federal de Rondônia do Campus de Vilhena; 10. 
Afastamento do Prof. Emerson para participar, do dia 21 a 23/11/17, da I Semana de Licenciatura em 
Matemática no Instituto Federal de Rondônia do Campus de Vilhena; 11. Solicitaçào da profa Patricia 
para que a servidora Juliana seja lotada no DME; 12. Piano de açâo cle 2018. Assim, segue as 
deiiberaçOes que se teve a respeito dos itens de pauta supracitados. 1. Homoiogaçäo de carta de aceite 
de orientadores dos orientandos de TCC do curso de Licenciatura em Matemática - Teve a aprovaço 
por unanimidade das cartas de aceite de orientadores dos acadêmicos: Elaine Lopes do Nascimento, 
Poliane Buenos Ayres e Rosilene Santos de Oliveira. Segue em anexo a relaçâo dos acadêmicos e seus 
respectivos orientadores. 2. Homologaçào de carta de aceite de orientadores dos orientandos de TCC 
do curso de Bacharelado em Estatistica. Teve a aprovaçäo por unanimidade das cartas de aceite de 
orientadores dos acadêmicos: Beatriz de Araüjo Santos, Debora C. Santana de Oliveira, Deidiani de 0. 
Mercandelli, Jakeline Oliveira Silva, Leidiany Alves Nascimento, Thaise Caelli Bordin da Silva, 
Edmar Arañjo da Costa, Luciana Quezia V. da Costa, Tuannhy Rozeira Haverroth, Paulo Mendes de 
Almeida, Jose' Henrique Teixeira, Sabrina da Silva Dias e Weverson Basto de Oliveira. Segue em 
anexo a relaço dos acadêmicos e seus respectivos orientadores, bem como os temas de pesquisa. 3. 
Relatório de atividades de 2017 - 0 chefe de departamento, Prof. Lenilson, soiicitou que fosse 
encaminhado ate o dia 20/11/2017 o relatOrio de atividades quanto a ensino, pesquisa e extenso, que 
foram desenvolvidas em 2017. Essas informaçOes eram necessárias para elaboraçäo do relatório anual 
do Departamento de Matemática e Estatistica. 4. Processo no 23118.000346/2017-42 que trata 
relatório do projeto de extenso realizado pelo prof. Carlos - 0 relator Prof. Bruno procedeu a leitu 
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do parecer que foi pela aprovaçào do relatório. Na votaçAo do parecer, teve-se aprovaçào por 
unanimidade. 5. Processo 11°  23118.000505/2017-17 que trata do relatório do projeto de extenso 
realizado pelo prof. Nerio - 0 relator Prof. Dilson procedeu a leitura do parecer que foi pela aprovaçâo 
do relatório. Na votação do parecer, teve-se aprovaçâo por unanimidade. 6. Processo n° 
23118.000477/2017-20 que trata do relatório do projeto de extensâo realizado pelo prof. Marcio - 0 
relator Prof. Nerio procedeu a leitura do parecer que foi pela aprovação do relatório. Na votaçâo do 
parecer, teve-se aprovaçäo corn apenas uma abstençäo, a do prof. Marcio. 7. Comissäo para cornpor 
processo seletivo da especializaço em Educaçâo Maternática - Após discussâo foram indicados os 
seguintes nomes para cornpor a referida comisso: profa Marcia, profa Ana Fanny e prof. Carlos 
Alberto. Tais nomes obtiveram aprovaço por unanimidade. 8. Processo n° 23118.004656/2014-93 que 
trata da reposiço do código de vaga ou retorno da prof. Irene ao Departamento de Direito do Campus 
de Cacoal - prof. Marcio procedeu a leitura do parecer que teve corno indicativo o encaminhamento 
para a assessoria juridica da UNIR, a fim de obter maiores esciarecirnentos e orientaçôes de como 
proceder. Tal parecer obteve aprovaço por unanimidade. Destaca-se que o prof. Emerson e a profa 
Eliana se ausentaram da reunio as nove horas e cinco minutos pelo fato de terem reuntho de 
orientaço corn acadêmicos/bolsistas do PIBIC. 9. Afastarnento do Prof Marlos para participar, do dia 
21 a 23/11/17, da I Sernana de Licenciatura em Maternática no Instituto Federal de Rondônia do 
Campus de Vilhena - Teve-se aprovaçâo por unanimidade. 10. Afastarnento do Prof. Emerson para 
participar, do dia 21 a 23/11/17, da I Semana de Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de 
Rondônia do Campus de Vilhena - Teve-se aprovaçào por unanimidade; 11. Solicitaço da profa 
Patricia para que a servidora Juliana seja lotada no DME - Profa Patricia salientou que a saida da 
servidora Juliana dos laboratórios de informática, em que anteriormente estava lotada, prejudicou o 
atendimento dos acadêmicos, visto que os laboratórios atendem estudantes de todos os cursos. Tal 
solicitaçâo obteve aprovaçäo por unanimidade. 12. Piano de açào de 2018 - prof. Lenilson sugeriu a 
retirada desse item de pauta e obteve aprovaçào por unanimidade. Após de!iberaçOes dos itens de 
pauta, procedeu-se o momento de comunicados dos professores. Assim sendo, a profa Ana Fanny fez o 
convite para participaçào da reuniào de criaçâo da Associaçào da Comunidade Acadêmica e Amigos 
da UNIR de Ji-Parana' - ACAJI que acontecerá no dia 14/12/2017 no mini auditOrio. Essa associaço 
tem a finalidade de captar e gerenciar recursos/doaçOes para UNIR, Campus de Ji-Parana. 0 prof. 
Carlos Alberto informou que os certificados da XVII SEMAT estho prontos e em breve serào 
disponibilizados no site do DME. 0 prof Marlos comunicou que o projeto de Mestrado em Educaço 
Matemática foi submetido a CAPES e destacou que no dia 07/12/2017 seth realizado no Campus de Ji-
Paraná o Seminãrio local do PIBID/UNIR. Prof Nerio destacou que o trabaiho que a profa Patricia 
tem desenvolvido com a APAC Ji-Parana" tem contribuido de forma significativa corn o curso de 
Estatistica. No havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a reuniäo as nove horas e trinta minutos, 
e eu, Eliana Alves Pereira Leite, corn o auxilio de registros da reuniâo feitos pelo prof Marlos entre 
nove horas e cinco minutos e o encerramento, iavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo 
chefe do departamento. 

Ji-Parana' (RO), 10 de novembro de 2017. 

cue'. 

Eliana A\lves Pereir. Leite 

 

Lenilson Sergio Candido 
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FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
CAMPUS DE JT-PARANA 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA DE JI-PARANA- DME 
ATADAO4aREuNTA0 EXTRAORDINARJADO DME DE 12/07/2016 

Aos doze dias do més de julho de dois mil e dezessete, as 8h05min, no laboratório de Matemática 
da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-ParanálRO, reunirarn-se extraordinariamente 
os professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Ariveltom Cosme da Silva, Bruno Soares 
de Castro, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana 
Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Lenilson Sergio 
Candido, Márcio Costa de Araüjo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido 
Cardoso, Ricardo Jose' Souza da Silva e Roziane Sobreira dos Santos; As professoras Erica 
Vieira Nogueira e Patricia Batista Franco, justificaram suas faltas. A reunião conta corn dois 
itens de pauta: 1) Distribuição de disciplinas e horário 2017-2. alteraçöes; 2) Processo 
23118.002075/2017-60, licença para capacitação do prof. Ariveltom. 0 professor Lenilson, chefe do 
DME, irnciou a reunião comunicando que a professora Erica pediu exoneração a partir do dia 01 de 
agosto, dessa forma as disciplinas na qual a mesma iria ministrar no segundo semestre de 2017 
ficaram sern professor. 0 professor Lenilson disse que as disciplinas não poderiam ficar sern 
professor. Contudo os professores da area já estâo corn muitas atividades, principalmente devido a 
falta de professores no curso de estatIstica, que possui 4 afastados e nenhum substituto foi 
contratado, como prevê a legislação, dessa forma todos os professores que são da area de estatistica 
ja' estão sobrecarregados e não poderiam assumir as disciplinas. Após discussôes ficou decidido que 
o professor Bruno ira assiimir a disciplina EstatIstica Básica II no curso de estatIstica e as optativas 
do sexto e oitavo perIodo que seria ministrada pelo professor Bruno, não sera ofertada, ficando a 
espera da contratação de professores para que sejam atendidas todas as demandas do curso. A 
disciplina de Estatistica I do curso de Matemática, que também seria ministrada pela professora 
Erica, sera" ministrada pelo professor Ricardo, o novo horário, que segue em anexo, foi aprovado 
corn 11 votos favoráveis e 2 abstencöes. 2) 0 professor Ariveltom solicita licença no periodo de 
28/08 a 27/11 de 2017 para capacitacão em Santa Catarina, o processo foi relatado professor 
Ricardo e após discussOes do consetho ficou decidido que o pedido de licença para capacitação é 
urn direito assegurado por lei para os servidores que atuarn 5 anos na rnesma função e que este 
pedido não foi analisado no âmbito das licenças previstas no piano de capacitação global do DME, 
pois estas são licenças independentes. A licenca para capacitação do professor Ariveltom foi 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 09hl2min e eu, 
Roziane Sobreira dos Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e 
pelo presidente do consetho. Os demais rnembros assinam em lista de presença. 
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Roziane Sobreira dos Santos 
Secretária ad hoc 

  

 

Lenilson Sergio Candido 
Presidente do consetho 
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merson da Silva Ribeirô 

MINISTERIO DA EDUCAçAO 
FuNDAçA0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

Campus de JiParaná 
Departamento de Matematica e Estatistica - DME 

ATA DA 5a  REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE MAT EMATICA E 
ESTATISTICA - DME REALIZADA EM 23/11/2017 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mu e dezessete, as nove horas e trinta 
mrnutos, no Laboratorio de Matematica - LABMAT, Campus da UNIR deli-Parana, teve inicio a 5a  

Reuniâo Extraordinaria do Departamento de Matematica e Estatistica - DME, conduzida pelo Chefe 
de Departamento Lenilson Sergio Candido, corn a presença dos professores Bruno Soares de Castro, 
Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, 
Emerson da Silva Ribeiro, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa de Araujo 
Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Ricardo Jose Souza da Silva e Roziane Sobreira dos Santos As 
professoras Ma Fanny Benzi de 0 Bastos, e Patricia Batista Franco justificaram suas ausências A 
reuniâo teve como pauta unica a deliberaçào do Processo n° 23118 003722/2017-51, tratando-se de 
pedido de afastamento de docente para cursar doutorado, de interesse do Prof Marcio Costa de Araujo 
Filho A relatora Profa Ehana Alves Pereira Leite procedeu a leitura de seu parecer, sendo favoravel 
ao afastarnento docente Aberto espaço para discussâo, o.-Prof Lenilson Sergio Candido sohcitou que 
fosse feito o registro em ata de sua referida fala No Piano Anual de Capacitaçäo Docente do DME 
para o ano de 2018 esta claro a saida dos professores Bruno Soares de..Castro e Marcio Costa de 
Araujo Filho, conforme dehberado na aprovaçao do respectivo Piano na uitima reurnão de 
deartamento, e que qualquer outro professor que qucira se afastar para qualificacäo docente devera 
respeitar o estabelecido neste Piano Encerradas as discussOes, o Prof. Bruno Soares de Castro 
solicitou a votaçâo nominal.'ao que foi acatada por unammidade pelos conseiheiros, registrando-se a 
manifestaçAo favoravel a aprovaçâo do parecer da Profa Ehana Alves Pereira Leite, corn nove votos 
dos professores Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Ehana 
Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lenilson Sergio Candido, 
Marcia Rosa Uiiana, Marlos Gomes de Albuquerque, Ricardo Jose Souza da Siiva E o registro de três 
abstençOes dos professor es Bruno Soares de Castro, Marcio Costa de ArAo Filho e Roziane Sobreira 
dos Santos Nada mais havendo a ser tratado, a reurnào foi encerrada as dez horas e quinze minutos, e 
eu, Emerson da Silva Ribeiro iavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo Chefe de 
Departamento 

Ji-Paraná (RO) , 23 de novembro de 2017. 

Lenilson Sergio Cafidido 



Profa.Jra. Ana Fanny Benzi de Oliveira 	• Prof. Me. 
(Presi.dente do Conselho) 

ATA DAi REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMATICA E ESTATISTICA - DME - REALIZADA DIA 15/12/2017 

Ao décimo quinto (15°) dia do mês de dezembro (12) de dois mu e dezessete (2017), as 
oito horas (8h), reumram-se na sala de reumão Ma Fanny Benzi de Oliveira, Bruno 
Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Hennque Ramos 
Evangelista, Ehana Alves Pereira Leite, Enoque da Silva Reis, Irene Yoko Taguchi 
Sakuno,Luana Lucia Alves de Azevedo Marcio Costa de Araujo, Marlos Goffiesde..  
Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Ricardo Jose Souza da 
Silva, Roziane Sobreira dos Santos e Lais Mayara Azevedo Barroso A reunio foi 
presidida pela Professora Ana Fanny Benzi de Oliveira Vice-Chefe do departamento 
em exercicio, visto que o Chefe do departamento encontra-se em regime de ferias Pauta 
da reuniao 1 - Pianos de Ensino 2018; 2 - Pianos de Atividades 2018 , 3- processo, 
no 2311$.003918/2017. - 45, pedido de afastamento do professor Bruno..Reiato 
professora Roziane, 4 - processo no 23118 003843/2015-31, pedido de prorrogaçäo 
de afastamento da professora Luana Reiato professora Marcia Ao iniciar a reuniäo 
o professor. Bruno solicita carater de urgéncia, justificando o prazo para tramitaçAo de seu 
processo, a saber processo numero 23 118 003918/2017 Parecer Aprovado por unanimidade 

Passa-se a pauta, 1 - Pianos de Ensino do primeiro semestre de 2018 Aos seguintes 
professores Ma Fanny - Plano de Ensino - Estagio Supervisionado do Ensino Medio 
II, Bruno - Piano de Ensino Anaiise de Regressao, Bruno - Piano de Ensino Inferência 
Bayesiana, Emerson - Piano Ensino Pratica Ensino Fundamental, Emerson - Piano 
Ensino Tecnologias Educacionais, Roziane - Piano de Ensino Anahse Multiva-riada; 
Roziane - Piano de Ensino Probabiiidade I, Professora Eliana- Seminarios de 
Matematica, professora Ehana - Didatica Geral, Professora Ehana - Metodologia de 
Pesquisa Cientifica Dehberação Apos apreciaço foram aprovados por unammidade 
2 Pianos de Atividades 2018 dos professores Bruno, Marios, DehberaçAo Apos 
apreciaçâo foram aprovados por unanimidade 3 - Processo no 13118,003918/2017 - 
45, pedido de afastamento do professor Bruno Reiato professora Roziane Professora 
Roziane reaiiza a leitura do parecer favoravei ao afastamento Dehberaçao Segue-se a 
votaçào Aprovado 11 votos favoraveis e 2 abstençOes 4 Processo no 

231118 003843/2015-31, pedido de prorrogação de afastamento daprofessora 
Luana Reiato professora Marcia Retirada de pauta, por ausência de entrega do 
Processo, do parecerista e do respectivo reiato No havendo mais itens a serem 
discutidos, a reuniäo encerrou-se 8 horas 45minutos Nada mais tendo a relatar, iavro a 
presente ata que vai assinada por mim, peio Presidente da seçâo A respectiva ata foi 
hda do final da reuniâo e aprovada por unammidade 
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Datal5/12/2017 as 08 horas na sala do Sala de Reurnöes 
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Irene Yoko T. Sa uno 

ATA DA T' REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO 

DE MATEMATICA E ESTATSTICA - DME - REALIZADA DIA 20/12/2017 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mu e dezessete, as oito horas (8h), reuniram-se na 

sala de reuniao: Ana Fanny Benzi de Oliveira; Carlos Alberto Almendras Montero; Eliana Alves 

Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Juliana Valim Campos, 

Patricia Batista Franco, Ricardo Jose" Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos. A reuniao foi 

presidida pela Professora Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Vice-Chefe do DME, em 

exercIcio, visto que o Chefe do DME encontra-se em regime de férias. Pauta da reuniäo: 

Processo no 231118.003843/2015-31, pedido de prorrogaçâo de afastamento da professora 

Luana. Relato professora Marcia. Ao iniciar a reuniâo foi realizada a leitura do parecer da 

professora Marcia, após discuss-o, o conseiho NAO acompanhou o parecer da professora 

Marcia. E houve a proposta de liberaçào ate julho de 2018, corn a condiçao de näo incidir no 

Piano de Capacitaçäo de 2018, uma vez que o pedido foi posterior a aprovação do Piano Anuai 

de Pós-Graduaçâo e Capacitaçäo Docente do ExercIcio de 2018 do DME. E considerando que 

nâo haverá prejuIzo as atividades da docência, pois ha previsao da posse, por concurso pib1ico, 

de dois professores do curso de EstatIstica e contrataçào temporária de outro professor, para o 

curso de EstatIstica, no qual a professora Luana compOe o quadro. E considerando o término de 

seu afastamento em 06/03/2018 (Boletim de Serviço da UNIR) e o pedido de prorrogaçào ate 

07/07/2018 o que significa aproximadamente 4 meses e, tendo uma relevância a conclusào do 

mestrado para os processos de avaliaçäo do Curso de EstatIstica que deixa ter urn professor 

apenas corn o tItulo de graduado para o tItulo de mestre. Nestas condiçOes foi APROVADO o 

pedido de prorrogaçào do afastamento da professora Luana ate 07/07/2018, corn duas 

abstençOes. Nâo havendo mais itens a serern tratados, a reuniâo encerrou-se 9 horas e 1 5minutos. 

Nada mais tendo a reiatar, eu Irene Yoko T. Sakuno lavrei a presente Ata que vai assinada por 

mim e pelo presidente. 

Ji-Parana (RO), 20 de dezernbro de 2017. 

Pro. . Dra. Ana Fanny Benzi de 0. Bastos 
Presidente do Conseiho 


