
ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIR - JI-PARANÁ 

REALIZADA EM 21.02.2018 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no Laboratório de Matemática do 

Campus de Ji-Paraná, às oito horas e dez minutos, reuniram-se os membros do Conselho do 

Departamento de Matemática e Estatística. Fizeram-se presentes os membros Ana Fanny Benzi de 

Oliveira, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves 

Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Laís Mayara Azevedo Barroso, 

Lenilson Sergio Candido, Márcia Rosa Uliana, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, 

Ricardo José Souza da Silva, Juliana Valin Campos, Meire Sheeman Gomes Miranda e Dayane da 

Silva Macedo. A professora Roziane Sobreira dos Santos justificou sua" ausência devido a 

problemas pessoais mas às oito horas e dezenove conseguiu chegar a tempo para a reunião. A 

professora Elisângela Candeias Biazatti, embora faça parte do conselho ainda estava no período 

de férias e por esse motivo, participou como ouvinte. Sob a presidência do chefe de departamento, 
a reunião teve início com a fala do prof. Lenilson apresentando as novas representantes discentes 

Meire Sheeman Gomes Miranda e Dayane da Silva Macedo que participarão do conselho. 

Primeiro item de pauta: Recomposição do NDE do curso de Estatística: O professor Lenilson 
relatou que no NDE do curso de Estatística há duas vagas. Três professores demonstraram interesse 

em entrar para o NDE, sendo eles o professor Nério e as professoras Laís e Elisangêla. Os 

candidatos apresentaram os motivos pelos quais deveriam paraticipar do NDE. A Juliana e o 

professor Dilson sugerem que os três deveriam entrar. Depois da discussão a respeito da 

quantidade de membros que o NDE pode ter, a professora Patrícia Batista Franco renuncia ao 

cargo para que os três candidatos possam assumir. O prof Lenilson abre para votação e os novos 

membros foram aprovados por unanimidade. Desta forma, o NDE da estatística passa a ter os 

seguintes membros: professores Lenilson, Dilson, Nério, Elisângela e Laís. Segundo item de 

pauta: Recomposição do NDE do curso de Matemática: O professor Lenilson relatou que no NDE 

do curso de Matemática há uma vaga devido ao afastamento do professor Marcio para o doutorado. 
A professora Márcia se candidata a vaga e é aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta: 

Processo eleitoral para chefia de Departamento: O professor Lenilson informa que o periodo do 

chefe e sub-chefe vai de dezessete de março de dois mil e dezesseis a dezesseis de março de dois 

mil e dezoito, desta forma deve-se abrir processo eleitoral para chefia do departamento. Assim, 

abriu-se oficialmente o processo eleitorial para chefia do departamento de matemática e estatística. 

A técnica em laboratório Juliana e os docentes Patrícia e Carlos mostraram interesse em participar 

da comissão eleitoral. Desta forma, a comissão eleitoral formada foi: professora Patricia 

(presidente), professor Carlos (docente), Juliana (técnica), Meire (discente) e Dayane (discente). 

Abriu-se para votação no conselho e a comissão foi aprovada por unanimidade. Quarto item de 

pauta: Horário 2018-1 lotação da professora Gabi: O professor Lenilson informou ao conselho 

que a disciplina Políticas Educacionais: organização da educação brasileira está sem professor. As 

oito horas e quarenta e três minutos o professor Ricardo precisou se ausentar. Algumas 

possibilidades foram apresentadas para solucionar a falta de professor para a disciplina 
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mencionada. Primeira possibilidade: verificar se o Juiz que está no DEA pode ministrar Políticas 

Educacionais: organização da educação brasileira ou Legislação e educação. Segunda 

possibilidade: consultar os departamentos se algum professor pode ministrar Políticas 

Educacionais: organização da educação brasileira. Caso nenhuma das possibilidades acima 

mencionadas ocorram, as professoras Márcia e Ana Fanny assumirão a disciplina. Foi aberto a 

votação para a solução apresentada c foi aprovada por unanimidade. Depois disso foi informado 

que a professora Gabi ficará com as disciplinas: Demografia, Probabilidade T e Matemática básica. 

E o professor Ricardo com Estatística TI. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

nove horas e dez minutos do mesmo dia. Eu, Laís Mayara Azevedo Barroso, secretária ad hoc, 

lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelo chefe de departamento. Os demais 

membros presentes assinaram a lista de presença. + 

Laís Mayara Azevedo Barroso Lenilson Sergio Candido 

Ji-Paraná, 27 de fevereiro de 2018.



Lista de Presença da 1º Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 21/02/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ- DME 

ATA DA 02º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DME DE 27/03/2018 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 8h 07min, no laboratório de Mate- 

mática da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná/RO, reuniram-se extraordinari- 

amente os membros do Conselho do Departamento de Matemática e Estatística Ana Fanny Benzi de 

Oliveira Bastos, Carlos Alberto Almendras Montero, Elisângela Candeias Biazatti, Emerson da Sil- 

va Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, Lenilson 

Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Ricardo 

José Souza da Silva, Roziane Sobreira Dos Santos, Juliana Valin Campos e as representantes dis- 

centes Meire Sheeman Gomes Miranda e Dayane da Silva Macedo. A professora Ana Fanny che- 

gou às 8h 30min e foi aprovado o acento por unanimidade. O professor Marlos justificou a sua au- 

sência, pois tem aula marcada nesse horário. A pauta da reunião é o Projeto Pedagógico do Curso 

de Bacharelado em Estatística. Dando início à reunião o chefe, professor Lenilson, justificou a 

chamada de urgência à reunião que foi aprovado por unanimidade já que precisava decidir a grade 

do 2018-I do curso de Bacharelado em Estatística. Dando continuidade, o mesmo mostrou a grade 

do Projeto Pedagógico do 2009 e a grade do Projeto Pedagógico do 2017 para ser discutida as dife- 

renças da carga horária. A técnica Juliana fez a leitura do art. 2º e art. 3º da Resolução 

nº511/CONSEA e concluiu que não é possível ignorar esta resolução. A Professora Ana Fanny in- 

formou o trabalho do NDE da Matemática em responder as solicitações da PROGRAD. Após dis- 

cussões se chegou à seguinte conclusão: A disciplina de Matemática Básica de 120 horas será mi- 

nistrada nos dois primeiros horários noturnos da segunda-feira e quatro horas noturnas na terça- 

feira. A disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica será ministrada pelo professor Substituto. 

A disciplina de Estatística I substituirá a disciplina de Estatística Básica 1. A disciplina de Introdu- 

ção à Ciência da Computação será substituída por Algoritmos e Técnicas de Programação que será 

ministrada na quinta-feira, a matrícula se dará na forma de quebra de pré-requisito uma vez que é 

uma disciplina que possui o pré-requisito que é a disciplina de Informática Aplicada a Estatística 

(DEJ30438). A disciplina de Inglês Instrumental continua na sexta-feira com a professora Laís. Não 

havendo manifestação, o chefe colocou para votação, sendo aprovado por unanimidade no conse- 

lho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h 20min e eu, Professor Carlos Alberto 

Almendras Montero, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelo che- 

BA ha 
Carlos Albano Almendras Montero Lenilson Sergio Candido 

secretário ad hoc Chefe do Depto. de Matemática e Estatística 

fe do DME. Os demais membros assinam em lista própria. 

  

 



Lista de Presença da 12* Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 27/023/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
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ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 

ESTATÍSTICA DA UNIR - JI-PARANÁ REALIZADA EM 07.03.2018 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, no Laboratório de Matemática do Campus 

de Ji-Paraná, às oito horas e cinco minutos, em primeira chamada, reuniram-se os membros do 

Conselho do Departamento de Matemática e Estatística. Fizeram-se presentes os membros Carlos 

Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, 

Elisângela Candeias Biazatti, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo 

Barroso, Lenilson Sergio Candido, Márcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nério 

Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira dos 

Santos, Juliana Valin Campos c a representante discente Meire Sheeman Gomes Miranda. Além 

dos membros, fez-se presente a acadêmica do curso de Estatística Bruna Possamai. Sob a 

presidência do chefe de departamento, a reunião teve início. Solicitação de inclusão de itens na 

pauta: o professor Lenilson solicitou uma inclusão de pauta pleiteada pela professora Patricia 

referente à forma de veiculação das atas das reuniões do departamento, a qual foi aprovada por 

unanimidade pelo conselho. Aprovação de atas das reuniões anteriores: A técnica Juliana, 

secretária ad hoc da primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito fez a leitura da ata. Às 

8:13h a acadêmica Bruna chegou à reunião. A professora Elisângela chegou às 8:18h à reunião. A 

ata foi aprovada de forma unanime pelo conselho. A professora Laís, secretária ad hoc da primeira 

reunião extraordinária do ano de dois mil e dezoito fez a leitura da ata, a qual foi aprovada de 

forma unanime pelo conselho. Comunicados da direção e do chefe de departamento: Primeiro: 

Os pedidos do NDE já foram expedidos. Segundo: Foi encaminhado ao chefe do departamento um 

rateio detalhado do orçamento do departamento, que inclui: R$6.200,00 para aquisição de livros, 

R$4.216,00 para aquisição de notebooks e R$4.650,00 para aquisição de mobiliários. Nesse 

momento o professor Lenilson alertou que já existe em processo a demanda prevista para a 

aquisição de livros e sugeriu que o dinheiro disponível para notebook seja revertido para a 

aquisição de mobiliários, uma vez que o valor disponivel para aquisição de notebook não atende a 

todo o corpo docente do departamento. Terceiro: Número de matriculados no curso de Matemática 

para o primeiro semestre de dois mil e dezoito: 40 vagas preenchidas, havendo 10 vagas 

disponíveis; Matriculados no curso de Estatística: 31 vagas preenchidas. O professor Lenilson 
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levantou a possibilidade de comunicar a secretaria para que às vagas restantes do curso de Matemática sejam disponibilizadas para os estudantes que solicitaram. Nesse momento, a professora Márcia atentou para o fato de que existem muitos estudantes devendo disciplinas da 
Matemática e atentou ainda que as turmas encontram-se lotadas. As professoras Laís e Gabi se manifestaram, apresentando a possibilidade de mudança de sala entre as turmas. Encerrou-se o 
momento dos comunicados da chefia e direção e passou-se à pauta do dia. Primeiro item de pauta: 
Aprovação de ad referendum, afastamento da professora Ana Fanny em (05/03/18 e 06/03/18. O 
professor Lenilson apresentou a solicitação feita pela docente que se tratava de um afastamento 
entre os dias cinco de março e oito de março deste ano para a participação em um evento em Brasília e, portanto justificando ad-referendum, O afastamento foi aprovado por unanimidade. 
Segundo item de pauta: Aprovação dos planos de trabalho docente do ano corrente. Foram 
apresentados os planos de trabalho dos docentes Bruno, Enoque, Gabi e Márcio e aprovados por 
unanimidade. Terceiro item de pauta: Aprovação dos planos de ensino docente do ano corrente. Foram apresentados os seguintes planos de ensino: professor Ricardo — fisica básica; professora 
Anna Fanny - estágio supervisionado no ensino médio II; professora Gabi — matemática básica 1, 
demografia e probabilidade I; professor Enoque — TCC e estágio supervisonado. Todos os planos 
de ensino foram aprovados por unanimidade. Quarto item de pauta: Pedido da acadêmica Bruna 
Possamai, adequações para atender suas demandas. O professor Lenilson levantou que o primeiro 
ponto a ser avaliado para atender a demanda solicitada pela acadêmica Bruna seria a troca dos dias 
das aulas entre as disciplinas Estágio Supervisionado Planejamento de Experimentos, ambas 
lecionadas pelo professor Nério. Nesse momento, o professor Nério se pronunciou, informando 
que a troca já havia sido feita, em comum acordo com os demais acadêmicos. O segundo ponto a 
ser avaliado para atender a demanda solicitada pela acadêmica Bruna se referia à disciplina Inglês Instrumental, lecionada pela professora Lais. O professor Lenilson informou a acadêmica Bruna que a disciplina Inglês Instrumental não poderia ser oferecida em outro horário do primeiro 
semestre de 2018, uma vez que tal disciplina já está sendo oferecida no referente semestre. Como alternativa, o professor Lenilson sugeriu que a disciplina Inglês Instrumental fosse então ofertada, 
em regime especial, durante o mês de julho, mas pediu que a acadêmica Bruna se informasse, de antemão, se em tal configuração haveria tempo ábil para atender os prazos de possível colação de grau e posse. Nesse momento, a professora Laís se posicionou favorável para ministrar a disciplina 
de Inglês Instrumental durante todo o mês de julho, sob a condição de que a carga horária de.tal    



disciplina fosse contabilizada no segundo semestre de 2018 e ainda, sob a certeza de que tal 
posicionamento não prejudique seu estágio probatório. O professor Lenilson afirmou que a disciplina seria contabilizada no segundo semestre de 2018 na carga horária da professora Laís e 
afirmou ainda que o fato da disciplina ser ofertada durante o mês de julho, não prejudica, de modo 
algum, o probatório da docente. A professora Márcia sugeriu que a disciplina fosse cursada em 
outra instituição para posterior aproveitamento, mas os demais professores alertaram não ser 
possivel fazer isso. Nesse momento, o professor Lenilson abriu indicativo de votação para que a 
disciplina Inglês Instrumental possa ser ministrada, durante o mês de julho, pela professora Laís. 
Após breve discussão o indicativo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Quinto item de pauta: Quebra de pré-requisito da Matemática conforme tabela. Pedido para quebra do 
pré-requisito Cálculo integral para cursar a disciplina Cálculo de Funções de Várias Variáveis: 
acadêmicos Luan Henrique P. Soares, Marcos Rita — pedidos deferidos: Pedido para quebra do pré-requisito Cálculo integral para cursar a disciplina Cálculo numérico: acadêmicos Luan 
Henrique P. Soares, Marcos Rita, Vaniclesia Oliveira, Célia Maria, Renata Macedo — pedidos 
deferidos; Pedido para quebra do pré-requisito Cálculo de F unções de Várias Variáveis para cursar 
a disciplina Equações diferenciais: acadêmica Beatriz Rodrigues — pedido indeferido. Após breve 
discussão, o item foi aprovado por unanimidade. Sexto item de pauta: Quebra de pré-requisito da 
Estatística conforme tabela. Antes que o professor Lenilson iniciasse a leitura dos pedidos, a professora Patrícia reforçou aos demais professores da Estatística que, por recomendação do NDE, pedidos de quebra pré-requisito da Estatística não deveriam ser aceitos, salvos os casos que 
incluíssem finalização de curso. Pedido para quebra do pré-requisito Probabilidade II para cursar a disciplina Inferência Il: acadêmicos Weslei Baptista Braga, Sabrina B. de Oliveira, Paulo 
Mendes, Caio B dos Santos, Meire Sherman G. M., Anatália e Rosimeire Benício — pedidos indeferidos; Pedido para quebra do pré-requisito Inferência | para cursar a disciplina Análise de Regressão: acadêmica Patrícia Santana Cardoso - pedido indeferido; Pedido para quebra do pré- requisito Matemática Básica para cursar a disciplina Álgebra Linear: acadêmico Jorge Luiz — pedido indeferido; Pedido para quebra dos pré-requisitos Estatística básica Il e Cálculo I para 
cursar a disciplina Probabilidade 1: acadêmicos Dayane da Silva Macedo e Rodrigo Coelho — 
pedidos indeferidos: Pedido para quebra do pré-requisito Inferência H para cursar a disciplina Estatística não-paramétrica: acadêmicos Abilene Pereira, Caio B dos Santos — pedidos indeferidos; 
Pedido para quebra do pré-requisito Inferência | para cursar a disciplina Análise Multivariada: 
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acadêmica Patrícia Santana Cardoso — pedido indeferido; Pedido para quebra do pré-requisito 
Estatística básica II para cursar à disciplina Demografia: acadêmicos Jorge Luiz e Rodrigo Coelho 
— pedidos indeferidos; Pedido para quebra do pré-requisitos Cálculo I para cursar a disciplina 
Cálculo II: acadêmica Dayane da Silva Macedo — pedido indeferido. Após breve discussão, o item 
foi aprovado por unanimidade. Sétimo item de pauta: Pedido de disciplina em regime especial, 
Variáveis Complexas. O professor Lenilson que a acadêmica solicitante encontra-se em 
finalização de curso e solicitou que a disciplina Variáveis Complexas fosse oferecida em regime 
especial. Nesse momento o professor Marlos se pronunciou e se propôs a oferecer tal disciplina 
em regime especial para a acadêmica. O item foi aberto para votação e aprovado por unanimidade. 
Oitavo item de pauta: Pedido de disciplina em regime especial, Estatística Básica IL. Aberta a 
votação, o pedido foi indeferido, de forma unanime, sob a Justificativa de falta de professor. Nono 
item de pauta: Pedido de disciplina em regime especial, Cálculo III. Aberta a votação, o pedido 
foi indeferido, de forma unanime, sob a justificativa de falta de professor. Décimo item de pauta: 
Pedido de disciplina em regime especial, Equações Diferenciais. O professor Lenilson informou 
que o pedido da disciplina Equações Diferenciais em regime especial foi feito pela acadêmica 
Beatriz Rodrigues dos Santos. A acadêmica alegou que, em conversa informal, o professor Enoque 
havia aceitado oferecer tal disciplina. Dada a ausência do professor Enoque, foi aprovado por 
unanimidade que o professor Enoque seja consultado para que possa se decidir pelo deferimento 
ou não da solicitação da acadêmica. Décimo primeiro item de pauta: Pedido de disciplina em 
regime especial, Séries Temporais. A professora Roziane se posicionou alegando que poderia 
oferecer a disciplina de Séries Temporais em regime especial caso a contratação, ainda em 
andamento, dos dois professores substitutos aprovados no concurso fosse realizada e sob a garantia 
que um deles assumisse uma das disciplinas que ela se encontra ministrando no presente semestre. 
O professor Lenilson afirmou que tal garantia não poderia ser dada, uma vez que não é possível se 
saber ao certo se os substitutos entrarão em exercício ainda neste semestre. A professora Roziane 
então recuou na possibililade de oferecer a disciplina solicitada em regime especial, Após breve 
discussão, o pedido foi colocado em votação c indeferido por unanimidade, sob a justificativa de 
falta de professor. Décimo segundo item de pauta: Pedido de disciplina em regime especial, 
Probabilidade II. Aberta a votação, o pedido foi indeferido, de forma unanime, sob a justificativa 
de falta de professor. Décimo terceiro item de pauta: Pedido de disciplina em regime especial, 
Controle estatístico de qualidade. Aberta a votação, o pedido foi indeferido, de forma unani e, 

  



sob a justificativa de falta de professor. Após o fechamento das votações dos itens referentes a 
pedidos de disciplinas em regime especial, o professor Lenilson informou que tais pautas serão 
retomadas após a contratação dos professores substitutos, atentando que a ordem de oferecimento 
de disciplinas em regime especial se instala levando em conta, primeiramente, o tempo de curso 
dos acadêmicos solicitantes, de modo a tentar realocá-los de forma correta à grade do curso. 
Décimo quarto item de pauta: Pedidos de reintegração de curso Estatística: Cláudio Henrique, 
Deyse O. Fernandes, Clayton Alves, Jadiael F. dos Reis e Hércules de Sousa Silva. Os pedidos 
foram aprovados por unanimidade. Décimo quinto item de pauta: Pedidos de reintegração de 
curso Matemática: Maycon Cleyson, Euzilene de Souza, Antônio de Castro, Renato Paulo, Rudson 
Carlos, Ângela Maria, Jefferson da Silva. A professora Márcia lembrou que a acadêmica Jaciara 
havia realizado uma solicitação informal de reintegração de curso e de troca de orientador, e pediu 
que tal solicitação seja oficializada. O professor Lenilson, em resposta à professora Márcia, 
confirmou o pedido da acadêmica Jaciara, mas salientou que ela não havia encaminhado para ele 
o pedido oficial até o presente momento. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. Décimo 
sexto item de pauta: Pedido de afastamento do professor Emerson. O professor Lenilson repassou 
o pedido de afastamento do professor Emerson durante o período de 08/03/18 a 10/03/18, que 
justificou sua ausência na participação em uma banca de defesa de mestrado. Pedido aprovado por 
unanimidade. Décimo sétimo item de pauta: Pedido de afastamento da professora Eliana. O 
professor Lenilson repassou o pedido de afastamento da professora Eliana durante o período de 
11/03/18 a 14/03/18, que justificou sua ausência na participação em uma banca de defesa e 
realização de uma palestra. Pedido aprovado por quatorze votos favoráveis e uma abstenção da 
professora Eliana, a interessada no afastamento. Décimo oitavo item de pauta: Convalidação dos 
atos referentes ao Programa de Monitoria Acadêmica 2018. O professor Lenilson justificou a 
inclusão do item como convalidação na fato de que o edital Programa de Monitoria Acadêmica 
2018 foi aberto, em comum acordo com os professores, que foram consultados de forma presencial 
e/ou via midias, incluíndo e-mail e whatsapp. O edital inclui: 02 vagas para monitor de Matemática 
| — uma subsidiada e um cadastro de reserva: 02 vagas para monitor de Estatística básica | — uma 
subsidiada e uma cadastro reserva; 0] vaga para monitor de Cálculo I para o Segundo semestre — 
não subsidiada; 01 vaga para monitor de Cálculo II — não subsidiada; 01 vaga para monitor de 
Matemática II — não subsidiada. Início da divulgação: 26/02/18; Período de inscrição: 05/03/18 a 
07/03/18; Prova: 12/03/18 de 15:00h às 17:00h; Atividades se iniciam no dia 02/04/18. À validade . 
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do edital foi aprovada por unanimidade pela comissão. Décimo nono item de pauta: Processo 

número 23118.000662/2018-03. Projeto de extensão: Informática básica, interessado: professor 

Nério, relato: Enoque. O professor Lenilson leu o relato feito pelo professor Enoque dada a 

ausência do mesmo. O relator se posicionou apresentou favorável ao processo, que foi aprovado 

por unanimidade. O professor Nério pediu a palavra e destacou que a certificação do projeto será 

realizada pelo grupo de pesquisa GEPARRA. Vigésimo item de pauta: Processo número 

23118.000355/2018-14. Projeto de extensão: Introdução ao Latex, interessada: professora 

Elisângela, relato: Carlos. O relator realizou a leitura da análise e apresentou parecer favorável ao 

processo, mas atentou para dois pontos que devem ser corrigidos no processo: na capa do processo 

O termo projeto de extensão deve ser substituído por curso de extensão e atentou a proponente para 

que também contabilize na carga horária do curso o tempo gasto para elaboração do curso, 

confecção de material e atividades similares referentes ao mesmo. Nesse momento, o professor 

Lenilson sugeriu que tais modificações, salvo a capa do processo, sejam realizadas à parte e 

incluídas como anexo ao processo. Os professores Fernando e Nério atentaram para a importância 

da inclusão de atividades similares a essa no dia-a-dia dos acadêmicos, sugerindo a inserção de 

tais cursos e/ou atividades na ementa dos cursos de Matemática e Estatística. Aberta a votação, o 

conselho aprovou por unanimidade o processo. Vigésimo primeiro item de pauta; Processo 

numero 23118.000553/2018-88. Projeto de extensão: Curso de tópicos da matemática básica 1, 

interessado: professor Carlos, relato: Dilson. O relator realizou a leitura da análise e apresentou 

parecer favorável ao processo, que foi aprovado por unanimidade, excluindo-se os votos dos 

professores Laís e Fernando, que se ausentaram momentaneamente da reunião. Vigésimo segundo 

de pauta: Processo número 23118.000554/2018-22. Projeto de extensão: Curso de tópicos da 

matemática básica II, interessado: professor Carlos, relato: Eliana. A relatora realizou a leitura da 

análise c apresentou parecer favorável ao processo, que foi aprovado por unanimidade. Inclusão 

de pauta: O professor Lenilson abriu espaço para discussão do item relacionado às atas das 

reuniões do conselho, repassando a proposta da professora Patrícia, a qual propunha que as atas 

deixassem de ser lidas nas reuniões e passassem a ser enviadas aos docentes presentes na referida 

reunião via e-mail e assinadas posteriormente pelos mesmos, tal como realizado no CONSEC. 

Aproveitando a discussão, o professor Fernando sugeriu que outros documentos importantes do 

departamento, além das atas das reuniões, fossem salvos de forma digital, propondo uma 

digitalização dos documentos do departamento, Nesse momento, o professor Ricardo também se



pronunciou, alegando que, além da digitalização era importante também que fosse redigido um 
ritual das reuniões do DME, ritual este que poderia ser posteriormente incluído no regimento 
interno em forma de parágrafo. Diante dos diversos pontos a serem discutidos e dado o tardar da 
hora, o professor Lenilson deliberou uma comissão, composta pelos professores Fernando e 
Ricardo, e pela técnica Juliana para a alteração da forma de relato e aprovação das atas no 
regimento e também para reformularem melhor a proposta de digitalização dos documentos 
mencionada pelo professor Fernando. Após breve discussão, o indicativo foi colocado em votação 
e aprovado por unanimidade. Comunicados dos membros do conselho: O professor Nério 
comunicou que a partir da próxima semana, ele e a professora Patrícia iniciarão as visitas ao 
presídio, visitas estas relacionadas ao projeto de pesquisa realizado junto ao Ministério Público de 
Ji-Paraná. O Professor Nério, após reunião com a Chefia do DME, comunicou que os cursos que 
precisam de urgência em sua execução e dos quais ele participa como coordenador/vice- 
coordenador será posto para apreciação do CONDEP e após aprovados serão oferecidos e 
certificados pelo grupo de pesquisa GEPARRA, e justificou a ação devido a morosidade dos 
trâmites via PROCEA. Os cursos serão oferecidos como extensão, de modo a atender 
preferencialmente aos acadêmicos do DME, sendo extendidos a estudantes externos que 
apresentem interesse em realizer tais cursos. A professora Patrícia comunicou que iria 
disponibilizar o edital da Monitoria no site do departamento para fins de divulgação. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e oito minutos do mesmo dia, Eu, Gabi 
Nunes Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelo chefe 
de departamento. Os demais membros presentes assinaram a lista de presença. ---- 

(sab: Y) nes Sara, A / 
Gabi Nunes Silva Lenilson Sergio Candido 

Ji-Paraná 07 de março de 2018.



ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA DA UNIR — JI-PARANÁ 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, no Laboratório de Matemática (LABMAT) do 

Campus de Ji-Paraná, às oito horas e dez minutos, em segunda chamada, reuniram-se os membros 

do Conselho do Departamento de Matemática e Estatística (DME). Fizeram-se presentes os 

professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana 

Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biazatti, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís 

Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de 

Albuquerque, Nério Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Ricardo José de Souza e Roziane 

Sobreira dos Santos. Foram justificadas as ausências do professor Carlos Alberto Almendras 

Montero e da técnica Juliana Valin Campos que se encontram com problema de saúde e no retorno 

aprsentarão atestado médico. A reunião teve início sob a presidência do chefe de departamento 

professor Lenilson, que ao cumprimentar a todos, lembrou que esta reunião era um Ato Contínuo da 

reunião realizada em 11 de abril passado, mas que não foi possível discutir toda a pauta. Ainda com 

a palavra, o professor Lenilson justificou sua ausência ontem na reunião do CONSEC em função de 

estar acompanhando, até os médicos, suas filhas que estavam com problemas de saúde. Dando 

continuidade o professor Lenilson pede autorização a este CONDEP para inclusão de duas 

temáticas para apreciação nesta reunião, haja vista que são questão urgentes. O conselho aprovou 

por unanimidade a solicitação de inclusão das seguintes pautas: 1) Pedido de diminuição da carga 

horária de Estagio Supervisionado e 2) convalidação como Estágio Supervisionado de parte 

das atividades que serão realizadas no projeto Residência Pedagógica. Dando início aos pontos 

de pauta, passou-se a apreciação referente ao Processo 23188.003635/2014/51, Plano de melhoria 

acadêmica para o curso de Estatística, a professora Laís fez a leitura do despacho constante no 

processo, em seguida foi aberto espaço para discussão. A professora Roziane comenta que são 

requeridas dos professores questões que não são de incumbência dessa categoria responder. são 

solicitações muito gerais, entende que devam ser encaminhadas apenas questões específicas e 

pertinentes ao corpo docente. Professora Ana Fanny reiterando, afirma que os docentes já têm suas 

40 horas semanais de atividades planejadas e que ações assim atrapalham o desenvolvimento de 

atividades. Professor Nério. falando enquanto membro do NDE do curso de Estatistica mostrou 

algumas dessas inconsistências que foram pedidas no processo em discussão: esclarece que o curso 

não faz ENADE pois a avaliação é realizada in lócus, e o curso obteve média final 3. portanto 

satisfatória, disse que olhando os itens separadamente desta avaliação, que é subdividida em três 

eixos, o único que ficou abaixo de 3 foi o quesito infraestrutura e aquisição de acervo bibliográfico 

que não são atribuições dos docentes. Após várias explanações o despacho do processo toi 

aprovado por unanimidade. Resultante dessas discussões a professora Ana Fanny apresentou uma 

proposta de indicativo no sentido de que, em nome deste CONDEP, o chefe de departamento, faça 

um documento cobrando dos responsáveis que sejam tomadas providências frente às 

proposições que são solicitadas a este corpo docente, mas que não depende deste DME 

resolver a exemplo de infraestrutura e aquisição de livros. Aberta a votação, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. As 9h05min registra-se a chegada da professora Lúcia. Processo 

23118.000776/2018-45, regularização do curso de Estatística. O professor Lenilson intorma que 

o PPC elaborado em 2009 para o curso de Estatística foi aprovado localmente no CONDEP, em 

seguida no CONSEP, e encaminhado a PROGRAD para os demais encaminhamentos de aprovação 
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nos Conselho Superiores, o que não ocorreu. Diante disso o processo com O PPC 2009 voltou a este 

DME para a sua regularização. Coube ao NDE do curso de Estatística proceder com análise e 

parecer. Este foi lido e explicado pelo professor Lenilson, em seguida colocado para apreciação. 

sendo aprovado por unanimidade. Semana da Matemática 2018 — XVIII SEMAT, a professora 

Ana Fanny que está coordenando o evento, apresentou ao corpo docente, via e-mail no decorrer da 

semana, propostas relacionadas à temática e palestrantes quando recebeu algumas sugestões das 

professoras Eliana e Márcia, (re)apresentou as proposta nesta reunião as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida, conforme acordado neste DME, foi realizado o sorteio do nome do 

docente que será vice-coordenador em 2018 e coordenador em 2019, sendo escolhido e em seguida 

aprovado o nome do professor Fernando. Homologação das cartas de aceite de orientação de 

TCC da Matemática, a professora Eliana, neste semestre responsável pela disciplina de Projeto de 

Pesquisa de TCC, em atendimento as normativas encaminhou para este CONDEP, memorando 

requerendo aprovação de orientadores e orientandos conforme carta de aceite com lista em anexa. 

Todos os nomes foram aprovados por unanimidade. Troca de orientador de TCC do curso de 

Matemática, a professora Márcia informa que foi procurada pela acadêmica Jaciara, pedindo que 

assumisse a sua orientação de TCC, uma vez que seu orientador, professor Reginaldo encontra-se 

afastado para doutorado. Esclareceu que aceita o convite, entretanto quem deveria trazer esta 

questão para discussão seria o professor Enoque, responsável pela disciplina TCC, porém não se 

encontra na reunião. Aberta a discussão os conselheiros aprovaram a mudança de orientador. 

Processo 23118. 00065/2018-81, projeto de extensão “Introdução ao Software Rº, a ser 

executado pelo professor Nério, tendo como relatadora a professora Patrícia, que após a leitura de 

seu parecer, a proposta foi aprovada por todos os presentes. Pedido de diminuição da carga 

horária de Estagio Supervisionado, alguns acadêmicos do curso de Matemática encaminharam 

solicitação a este Conselho, pedindo diminuição da carga horária da disciplina Estágio 

Supervisionado do Ensino Médio II, alegando que as Escolas onde realizariam estas atividades 

encerraram uma greve de 45 dias, o que impossibilitou o cumprimento desta carga horária ainda 

dentro do semestre. Após explanações e discussões, ficou aprovado que no caso específico desta 

disciplina e também da componente curricular Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental, 

deverão continuar suas atividades até quando os alunos concluírem as atividades, mesmo que seja 

no semestre 2018-2. Convalidação como Estágio Supervisionado de parte das atividades que 

serão realizadas via projeto Residência Pedagógica. a professora Ianny teve seu subprojeto de 

Matemática para a Residência Pedagógica aprovado internamente na UNIR, o mesmo será 

desenvolvido junto a licenciatura em Física. Este projeto faz parte de um programa nacional e na 

sua propositura, os acadêmicos que desenvolverem suas atividades nas escolas, poderão tê-las 

convalidadas como Estágio Supervisionado, até um montante de 120 horas de regência. Após 

explanações da professora Fanny, o CONDEP aprovou a convalidação, de até 120 horas de 

regência, das ações Realizadas no Projeto de Residência Pedagógica, sendo esta carga horária 

aproveitada para o Estágio Supervisionado. Comunicados: A professora Fanny informou que é 

candidata a uma vaga para a Diretoria da Associação de Docentes da UNIR (ADUNIR). Professor 

Dilson informou que um acadêmico do curso de Estatística está sem orientador em função da saída 

do Professor Bruno para o Mestrado, disse que aceita orientá-lo. O professor Lenilson ficou 

responsável em entrar em contato com o professor Bruno para saber de seu posicionamento. A 

professora Elisângela perguntou como estão as matrículas dos alunos ingressantes no curso de 

Estatística, o professor Lenilson disse que já procurou a SERCA e ia regularizado o mais



breve possível. A professora Marcia disse que a Pró-Reitora Marcele da PROCEA esteve 

recentemente no Campus. e no ensejo apresentou a esta pró-reitora um quadro da situação local 

relacionado aos alunos com algum tipo de deficiência, aproveitou para tirar dúvidas acerca da 

emissão dos certificados, pediu para que sejam adquiridos materiais de apoio para estes acadêmicos. 

a exemplo de impressora em braile. Sugeriu que fosse criado nesta IFE um Núcleo de 

Acessibilidade a fim de proporcionar melhor assistência a estes alunos. Ficou acordado: a compra 

da impressora em braile; a visita de um professor da UNIR a outra IFE para conhecer como estão 

sendo resolvidas estas questões. Comunicou que o Campus vai receber uma Assistente Social e que 

recebeu um código de vaga para contratação de um Psicólogo. A professora Patrícia informou que 

recebeu e-mail referente a reforma da infraestrutura dos Laboratórios e que fez as solicitações das 

demandas dos laboratórios de informática que estão sob sua coordenação. Professor Ricardo 

comunicou que fez o pedido de empréstimo do auditório do IFRO para realização da XVII 

SEMAT. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta minutos e eu 

professor Marlos Gomes de Albuquerque. secretário ad hoc, lavrei a presente ata, a qual segue 

assinada por mim e pelo chefe de departamento. As assinaturas dos demais membros constam na 

lista de presença. 

    
ll 

1eyq bes Candido 
Chefe de Departamento 

Marlos Gomes de Albu 

Professor 

Ji-Paraná, 13 de abril de 2018.



ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 

ESTATÍSTICA DA UNIR — JI-PARANÁ DO ANO DE 2018 

Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, no Laboratório de Matemática 

(LABMAT) do Campus de Ji-Paraná, às oito horas e quinze minutos, reuniram-se os 

membros do Conselho do Departamento de Matemática e Estatística (DME). Fizeram-se 

presentes os professores Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Dilson Henrique Ramos 

Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biazatti, Fernando Luiz 

Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Marcia 

Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista 

Franco, Ricardo José de Souza, Roziane Sobreira dos Santos, Emerson da Silva Ribeiro, 

Carlos Alberto Almendras Montero e da técnica Juliana Valin Campos e a representante 

discente Dayane da Silva Macedo. O Chefe de Departamento, professor Lenilson, 

cumprimentou os presentes, informou os pontos da pauta, retirou da pauta o iten denominado 

“Processo 23118.000235/2018-17, apuração de informações, relator prof. Emerson” e abriu 

espaço para que os Conselheiros pudessem incluir novos pontos a pauta da reunião. O 

Conselho aprovou por unanimidade a inclusão dos dois seguintes pontos de pauta: Troca de 

orientador de TCC do Curso de Matemática da Acadêmica Jaciara Sama a pedido da 

professora Márcia c o Processo 23118, 00065/2018-81, projeto de extensão “Introdução 

ao Software R”, a pedido do professor Nerio. Na sequência, a professora Gabi, procedeu 

com a leitura da Ata da Segunda Reunião Ordinária, a referida ata foi aprovada pelos 

conselheiros sem ressalva. Dando continuidade o professor Carlos, fez a leitura da Ata da 

Segunda Reunião Extraordinária, posto em votação a Ata foi aprovada sem ressalva. Na 

sequência, no momento dos comunicados do Chefe do DME, o professor Lenilson informou 

aos conselheiros que os dois professores substitutos, aprovados para atuarem no 

Departamento, ainda não foram contratados, mas que o processo está na fase final e que em 

breve sairá a contratação dos mesmos. Informou ainda sobre a sua participação no Forúm PDI 

referente a elaboração do PDI da instituição para o período de 2019-2023 ocorrido na semana 

anterior no campus de Ji-Paraná. Passou-se a discursão dos pontos de pauta: Ponto 1 - Pedido 

da acadêmica Bruna Possamai, adequações para atender suas demandas — O professor 

Lenilson leu o documento da acadêmica Bruna Possamai do Curso de Estatística, no qual a 

mesma requer que seja ofertado em regime especial as disciplinas Controle Estatístico de 

Qualidade e Séries Temporais para que assim tenha possibilidade de integralizar o curso no 

presente semestre. Ao por o assunto em discursão, o professor Dilson se colocou-se a 

disposição para ministrar a disciplina de Controle Estatístico de Qualidade. A professora Ana 

Fanny se manifestou contraria a oferta das disciplinas requeridas pela acadêmica, justificando 

que o departamento deve ofertar, em regime especial, as disciplinas que tem o maior número 

de reprovação de aluno, que não é o caso das requeridas pela acadêmica. Ao por em votação, 

quatorzes conselheiros se manifestaram favorável que o professor Dilson ministrasse a 

disciplina de Controle Estatístico de Qualidade e três contrários. Ponto 2 - Matrícula dos 

alunos remanescente nas disciplinas de Matemática I e Matemática II, convalidação — O 

professor Lenilson informou que havia conversado com os professores das disciplinas de 

Matemática I e Matemática II e esses foram favoráveis a realização de matriculas de alunos 

remanescentes em suas disciplinas, mesmo ultrapassando o limite de 55 alunos por turma. Na



votação, quatorze conselheiros se manifestaram favoráveis e quatro se abstiveram. Na sequência, o professor Lenilson, passou a presidência da reunião para o professor Marlos, pois os Pontos de pauta 3 e 4 da reunião era de seu interesse, por se tratar da homologação do processo de consulta do chefe e Vice-Chefe para o Departamento de Matemática e Estatística — Campus de Ji-Paraná e da Eleição de chefe e Vice-Chefe para o Departamento de Matemática e Estatística — Campus de Ji-Paraná e o referido professor seria um dos candidato ao cargo de Chefe. Dando continuidade o professor Marlos colocou em discussão o Ponto 3- Processo 23118.000647/2018-57, Consulta acadêmica para escolha de Chefe e Vice-Chefe para o Departamento de Matemática e Estatística — Campus de Ji-Paraná. O relator do Processo, professor Fernando, procedeu com a leitura do parecer e foi favorável a homologação do resultado. Posto em votação o colegiado foi unanime em homologar a consulta realizada. Ainda na presidência do professor Marlos, foi posto em pauta o Ponto 4 - Eleição para Chefe e Vice-Chefe para o Departamento de Matemática e Estatística — Campus de Ji-Paraná. Como presidente da reunião no momento, o professor Marlos perguntou ao colegiado quem se candidatava ao cargo de Chefe para o Departamento de Matemática e Estatística — Campus de Ji-Paraná, somente se candidatou para o cargo professor Lenilson Sergio Candido. Aberto a votação, dezesseis conselheiros foram favoráveis a Eleição do professor Lenilson Sergio Candido para Chefe do Departamento, um se absteve e a conselheira, professora Ana Fanny foi contraria. A professora justificou seu voto, argumentando que os esses tipos de cargos na instituição, estão sendo cargo de pessoas 

Dando continuidade, o professor Marlos, perguntou quem dos conselheiros se candidatava ao cargo de Vice-Chefe, somente o professor Nerio Aparecido Cardoso colocou seu nome em apreciação. Na votação esse foi eleito com dezessete votos, e o referido candidato se absteve. O professor Marlos, declarou como eleito o Professor Lenilson Sergio Candido para Chefe do Departamento de Matemática e Estatística e o professor Nerio Aparecido Cardoso para Vice- Chefe do referido Departamento para o periodo de março de 2018 à março de 2020. Finalizado a discussões dos dois referidos pontos de Pauta o professor Lenilson reassumiu à presidência da reunião e colocou em apreciação e discussão o Ponto 5 - Processo 23118.000389/2018-17, progressão funcional da Professora Roziane Sobreira dos Santos: Comissão presidida pelo prof. Marlos. O professor Marlos leu o parecer do processo e nesse a comissão foi favorável a progressão da referida professora, posto em votação foi aprovado por unanimidade. Ponto 6 - Processo 23118.000973/2018-64 que trata-se do Projeto de extensão intitulado Reforço Escolar e Aperfeiçoamento em Matemática e Estatística da prof. Dilson, relatora prof" Lais. A professora Laís, efetuou a leitura do parecer se colocando favorável à aprovação do projeto, ao ser posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto 7: Processo 00000.000038/2016-58, plano de melhoria acadêmica para o curso de Matemática. A professora Ana Fanny, como Presidente do NDE do Curso de Matemática, leu o documento elaborado pelos membros do referido Núcleo em reposta ao Plano melhoria acadêmica aberto pela PROGRAD para o Curso de Licenciatura em Matemática. Em suma, consta no documento, que no entendimento dos membros do NDE, não deveria ser aberto Plano de melhoria para o curso, visto que o referido curso está como Nota 3. Ao ser colocado em votação, o despacho elaborado pelo NDE, foi aprovado. Ponto 8: Processo 23118.001727/2016-68, reformulação do PPC do curso de Licenciatura em 
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Matemática, ação 3 do plano de ação de Matemática e Estatística. A professora Ana 

Fanny apresentou o Despacho nº 300- CPPP/DRA/PROGRAD, endereçado ao Departamento 

de Matemática e Estatística (DME), do Campus de Ji-Paraná, anexado ao Processo n. 

23118.001727/2016-68 que trata da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Matemática, o qual enumerava dez pontos para correções/modificações no 

PPC do Curso de Matemática de 2017. Na Sequência foi lindo o documento elaborado pelo 

NDE em reposta ao referido despacho, e esse após discussão foi aprovado por unanimidade 

pelo colegiado. Considerando o avançar das horas, já havia transcorrido cerca de três horas do 

início da reunião, essa foi encerrada às onze horas e vinte minutos e o chefe convocou o 

colegiado para uma reunião extraordinária no dia treze de Abril as oito horas para a 

apreciação dos demais pontos de pauta, elencado para a presente reunião. Sendo esses os 

seguintes: Ponto 9 - Processo 23188.003635/2014/51, plano de melhoria acadêmica para 0 

curso de Estatística; Ponto 10 - Processo 23118.000776/2018-45, regularização do curso 

de Estatística; Ponto 11 - Semana da Matemática 2018; Ponto 12 - Homologação das 

cartas de aceite de orientação de TCC da Matemática; Ponto 13 - Troca de orientador 

de TCC do Curso de Matemática da Acadêmica Jaciara Sama a pedido da professora 

Márcia; Ponto 14 - Processo 23118. 00065/2018-81, projeto de extensão “Introdução ao 

Software R”, a pedido do professor Nerio, Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às onze horas e vinte minutos e eu, Marcia Uliana, secretária ad hoc, lavrei a 

presente Ata que vai assinada por mim e pelo Chefe do DME, sendo que os demais 

Conselheiros assinaram na lista de presença anexa. 

anão Mana. Alamo ss: DE sm LA 
Prof" Marcia Rosa Uliana Prot Lenilson Sergio Cândido 

Secretária ad hoc Chefe do DME



1 
“Lista de Presença da 3º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

O 
Data 11/03/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Professor Assinatura 

01 |Ana Fanny Eenzi de Oliveira dr e AL y ) LA 

02 |Ariveltom Cosme da Silva / Férias 

03 |Bruno Soares de Castro Liberado para Aga mestrado 
ms) 

04 [Carlos Alberto Almendras Montero 

05 |Dílson Henrique Ramos Evangelista 

06 [Eliana Alves Pereira Leite 

07 |Elisângela Candeias Biazatti 

08 |Emerson da Silva Ribeiro 

09 |Enoque da Silva Reis 

10 |Fernando Luiz Cardoso 

IT [Gabi Nunes Silva PA NL E 
: ' (sa ba | pres N | o 

12 |Irene Yoko Taguchi Sakuno Pouso dO 

13 |Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 

14 |Lais Mayara Azevedo Barroso A mão À o. a 
E oo NA A Canuko 

15 |Lenilson Sergio Candido GBP o 

16 |Luana Lúcia Alves de Azevêdo | Liberada para cursar mestrado 

17 |Márcia Rosa Uliana fi: <a» Pt” | Hen : Ayvpacia R. Ulgases 
* |18 [Marcio Cesta de Araújo Filho Liberado para cursar doutorado 

19 [Marlos Gomes de Albuquerque | Wi 

20 |Nerio Aparecido Cárdoso A es 

21 |Patrícia Batista Franco | pn = PAS 

22 [Reginaldo Tudeia dos Santos. Liberado pará. ursar anta 

23 |Ricardo José Souza da Silva AZ 5 MA A 

24 |Roziane Sobreira dos Santos . oziane Sobreira dos San A 2 uno Ze Ee 

25 |Vania Corrêa Mota Liberada per a cursar doutorado 
Ps e 

26 |Juliana Valin Campos (técnica AV O aa 
| a Uibiyol 

NJ LN 
Representante Discente Assinatura 

27 |Meire Sheeman Gomes Miranda 

28 |Dayane da Silva Macedo   
  

Urna ma da SeNivs mto



  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO . 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JI-PARANÁ 
Rua Amazonas, 351 — Bairro Jardim dos Migrantes RO, 

CEP 78960-000 
(69) 3421 3595 

ATA DA 4º REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMATICA E ESTATÍSTICA - DME 

Ata da 4º reunião extraordinária realizada no dia 26 de abril de 2018 (quinta-feira dia 

vinte e seis de abril de dois mil e dezoito), Fundação Universidade Federal de Rondônia 

- Campus de Ji-Paraná, Rua Amazonas, 351 — Bairro Jardim dos Migrantes Ji - Paraná — 

RO, no laboratório de Matemática - LABMAT do campus de Ji-Paraná, iniciada às 

08h:07min (oito horas e sete minutos). Reunião extraordinária convocada por e-mail 

institucional pelo Chefe do Departamento de Matemática e Estatística Professor Dr 

Lenilson Sergio Candido em 24 de abril de 2018 (vinte e quatro de abril de dois mil e 

dezoito). Compareceram à reunião para representar o Conselho do Departamento de 

Matemática e Estatística os seguintes Professores: Dr” Ana Fanny de Benzi de Oliveira 

Bastos, Me. Carlos Alberto Almendras Montero, Drº Eliana Alves Pereira Leite, Me 

Elisângela Candeias Biazatti, Dr. Emerson da Silva Ribeiro, Dra Gabi Nunes Silva, Gr. 

José Ailton Alencar da Silva, Dra. Lais Mayara Azevedo Barroso, Dr Lenilson Sergio 

Candido, Dr. Marlos Gomes de Albuquerque, Dr Nerio Aparecido Cardoso, Gr. Pablo 

Dias Vieira, Dr Ricardo José Souza da Silva, Dr' Roziane Sobreira dos Santos, Tecnica 

Juliana Valin Campos. Também estavam presentes os representantes discentes Dayane 

da Silva Macedo. A Me. Patrícia Batista Franco informou ao Chefe do DME que neste 

momento se encontra em tratamento de saúde desta forma justificou sua ausência e o 

Dr. Ariveltom Cosme da Silva informou ao Chefe do DME que neste momento se 

encontra na UNIR de Porto Velho para resolver problemas relacionados a sua 

aposentadoria, Na reunião extraordinária esta prevista os seguintes pontos de pauta: 

ITEM 1) Horário para os professores substitutos; ITEM 2) Processo 

20118.002144/2017-35, institucionalização do Laboratório Didático, relator Prof. Dr. 

Ricardo; ITEM 3) Processo 23118.000334/2018-07. Apuração de informações do curso 

de Estatística, relatora Prof, Dra. Ana Fanny. Segue a reunião com ITEM 1) Horário 

para os professores substitutos, o Prof. Dr. Lenilson informa que verificou com os 

alunos do curso de Estatística quais disciplinas devem ser ofertada para ajudar a 

periodização dos alunos na matriz curricular, o Prof. Dr. Lenilson também informou que
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analisou os pedidos dos alunos realizados via protocolo, após apresentação dos pedidos 

dos alunos os conselheiros definiram por unanimidade que cinco disciplinas com maior 

frequência de pedidos serão ofertadas para o primeiro semestre de 2018: Probabilidade 

IH, Calculo II, Metodologia Cientifica, Análise de Séries Temporais e Lingua 

Portuguesa. O conselho também aprovou por unanimidade que as Probabilidade II, 

Calculo II, Metodologia Cientifica será ministrada pelo Prof. Gr. Pablo Dias Vieira e as 

disciplinas Análise de Séries Temporais e Lingua Portuguesa será ministrada pelo Prof. 

Gr. José Ailton Alencar da Silva. Segue reunião com ITEM 2) Processo 

20118.002144/2017-35, institucionalização do Laboratório Didático, relator Prof. Dr. 

Ricardo, após declarado o parecer realizado pelo relator Prof, Dr. Ricardo o conselho 

aprovou com 15 votos a favor e 2 abstenções. Segue reunião com ITEM 3) Processo 

23118.000334/2018-07. Apuração de informações do curso de Estatística, relatora Prof. 

Dra. Ana Fanny. A relatora Prof. Dra Ana iniciou o parecer com a leitura do relato do 

Prof. Dr. Lenilson sobre o processo 23118.000334/2018-07 em seguida a Relatora Prof. 

Dra. Ana declarou sua análise e em seguida seu parecer, após discussões o parecer foi 

aprovado pelos conselheiros por unanimidade. A Técnica Juliana informou que esta 

sendo realizado cópias digitais de todos os documentos do DME devido a falta de 

cuidado que as instância superiores tem demonstrados recentemente. O Prof. Dr. 

Emerson parabenizou a Prof, Dra, Ana Fanny pelo relato realizado referente ao processo 

23118.000334/2018-07. Prof. Dr. Marlos orientou a realizar uma cópia digital do 

processo 23118.000334/2018-07 antes de despacha-lo. E por fim o Prof, Dr. Emerson 

comunica que hoje das 15h:00min até as 21h:00min ocorrerá no campus de Ji-Paraná a 

campanha de doação de sangue - Trote Solidário, em parceria com o Hemocentro de Ji- 

Paraná. Sem mais itens de pauta o Conselho do Departamento de Matemática e 

Estatística — DME encerra a reunião às 9h:45min (nove horas e quarenta e cinco 

minutos). Sem mais nada a declarar, eu Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso, lavrei 

assinei a ata (em 02 laudas) desta 4º reunião extraordinária, a qual contém a assinatura 

também do Chefe do DME Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido. 

DE a sconlaio 
“Dr. Lenilson Sergio Candido 

Chefe do Pope de Matepnética e Estatística -= DME 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ - DME 

ATA DA 04º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DME EM 09/05/2018 

Aos 09 de maio de 2018, às 8h0Smin, no laboratório de Matemática da Universidade Federal de Rondônia, câmpus de dJi-Paraná/RO, reuniram-se ordinariamente os professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos, José Ailton Alencar da Silva e Pablo Dias Vieira. O professor Fernando Luiz Cardoso justificou a ausência, a técnica Juliana Valin Campos está de licença médica e a professora Lúcia de Fátima de Medeiros participou como convidada. Foram realizadas as leituras das atas da 3º reunião ordinária, e da 32 e 4º reuniões extraordinárias, que foram aprovadas sem ressalvas por unanimidade. Inclusão de itens de pauta: 1) Deixar de fazer a leitura das atas das reuniões do DME nas reuniões; 2) Troca de orientador da acadêmica Naína de Almeida Silva. A inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade. Comunicados do chefe do departamento: 1) A professora Lúcia ainda não está na lista dos professores, pois o processo de parceria está em andamento. 2) Em 18/05 das 19h às 22h acontecerá um seminário sobre educação no miniauditório da UNIR; 3) A comissão de recomposição da CPA de Ji-Paraná solicitou indicação de 02 membros par ajudar nas eleições no dia 10/05, visto que o professor Ricardo está na comissão e não está participando. A reunião teve os seguintes itens de pauta: 1) Disciplinas para o semestre 2018-2; 2) Processo 20118.000235/2018-17 interessado Leonardo de Azevedo Calderon, relato do professor Emerson: 3) Deixar de fazer a leitura das atas das reuniões do DME no início das reuniões; 4) Troca de orientador da acadêmica Naína de Almeida Silva. As definições dos itens de pauta foram: 1) Disciplinas para o 2º semestre de 2018 - o professor Lenilson informou que o professor Pablo Dias Vieira solicitou a quebra de contrato como professor substituto, e não serão distribuídas disciplinas em seu nome, como também a necessidade de contratação de outro professor para seu lugar, informou ainda que com o afastamento do professor Marcio Costa de Araújo Filho, se faz necessário a contratação de professor substituto para professor de matemática, as disciplinas foram distribuídas e após discussão as demandas foram aprovadas por unanimidade: 2) Processo 20118.000235/2018-17 interessado Leonardo de Azevedo Calderon, relato do professor Emerson — após leitura dos itens do processo, da análise e parecer do professor Emerson, o parecer foi aprovado com 11 votos favoráveis e 06 abstenções: 3) Deixar de fazer a leitura das atas das reuniões do DME no início das reuniões - como a comissão para apresentar as propostas, formada em março, ainda não apresentou nenhuma proposta, foi discutido novamente sobre o assunto — após discussão o item foi aprovado por unanimidade da seguinte maneira: as atas serão enviadas por e-mail para leitura, e as sugestões de alterações deverão ser enviadas em até 48 horas. Após as alterações, o chefe do departamento deixará a ata na sala da Estatística para ser assinada em até 48h; 4) Troca de orientador da acadêmica Naína de Almeida Silva — após discussão, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h08min e eu, Patrícia Batista Franco, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros presentes. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ — DME 

ATA DA 05º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DME EM 27/06/2018 

Aos 27 de junho de 2018, às 8h00min, no laboratório de Matemática da Universidade 
Federal de Rondônia, câmpus de Ji-Paraná/RO, reuniram-se extraordinariamente os 

professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Carlos 'Alberto Almendras. Montero, 
Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias 
Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Lenilson 
Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, 
Roziane Sobreira dos Santos, José Ailton Alencar da Silva. Os professores Laís Mayara 
Azevedo Barroso, Marlos Gomes de Albuquerque e Ricardo José Souza da Silva 
justificaram suas ausências, pois tinham compromissos agendados anteriormente. 

Também estavam presentes, a técnica Juliana Valin Campos e a representante discente: 

Meire Sherman, a professora Lúcia de Fátima de Medeiros participou como convidada. A 

reunião teve os seguintes itens de pauta: 1) Afastamento para qualificação da 

professora Patrícia Batista Franco. Relator Prof. Nerio Aparecido Cardoso; 2) Novo 

coordenador(a) para os Laboratórios de Estatística; 3) Saída do professor Pablo, 

deliberação sobre as disciplinas: Probabilidade Il, Cálculo Ill e Metodologia Científica. As 

definições dos itens de pauta foram: 1) O parecer do processo de afastamento para. 

qualificação da professora Patrícia Batista Franco foi lido pelo professor Nerio que' emitiu 

o parecer favorável ao afastamento, em seguida foi colocado em discussão, após 

algumas colocações dos professores dos afastamentos futuros e situações já ocorridas 

em afastamentos anteriores que serão verificadas posteriormente, encerrada as 

discussões o parecer foi aprovado por unanimidade; 2) Considerando o afastamento da 

Professora Patrícia, a Professora Elisângela se candidatou para coordenadora para os 

Laboratórios: de Estatística (Informática), que foi aprovada por unanimidade, antes de 

finalizar as discussões a servidora Juliana destacou que algumas decisões cabe ao 

coordenação e enquanto a mesma fica responsável pela parte técnica dos laboratórios; 3) 

Devido ao cancelamento do contrato do professor Páblo, o professor Lenilson informou 

sobre a necessidade finalizar as disciplinas de Probabilidade Il, Cálculo Ill e Metodologia 

Científica. Iniciada as discussões, o professor Lenilson informou que registro das horas do 

professor que irá assumir as disciplinas, o chefe do departamento vai fazer uma 

declaração do período trabalhado. Após discussões a professora Roziane irá assumir a 

disciplina de Metodologia Científica; o professor Fernando irá assumir a disciplina de 

Cálculo Ill e se comprometeu a finalizar até setembro de 2018, a disciplina de 

Probabilidade Il o professor José Ailton irá assumir, depois do dia 13 de julho de 2018,que 

foi aprovada por unanimidade. Para registro, o professor Marlos chegou às 08h37min. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 08h49min e eu, Roziane Sobreira 

dos Santos, secretária ad hoc, lavrei e li a presente ata que segue assinada e aprovada 

pelos membros presentes. 
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Lista de Presença da 5º Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ - DME 

ATA DA 05º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DME EM 06/06/2018 

Aos 06 de junho de 2018, às 8h05min, no laboratório de Matemática da Universidade Federal de Rondônia, câmpus de Ji-Paraná/RO, reuniram-se ordinariamente os professores:, Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos, Juliana Valin Campos, José Ailton Alencar da Silva, Pablo Dias Vieira e as representantes discentes Meire Sheeman Gomes Miranda e Dayane da Silva Macedo a professora Ana Fanny Benzi de Oliveira está de licença médica e a professora Lúcia de Fátima de Medeiros participou como convidada.. A reunião teve os seguintes itens de pauta: Solicitação de inclusão de itens na pauta; Aprovação da ata da Reunião de maio de 2018, que foi disponibilizada por e-mail para leitura; Comunicados: da Direção e do Chefe do Departamento; Edital para professor substituto com referência a Bancas e Pontos do concurso; Carta de intensão da professora Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias; Vaga do professor Ariveltom Cosme da Silva; Horário 2018-2; Solicitação da disciplina de Cálculo Il em regime especial e por último os comunicados dos membros do Conselho. Dando início a reunião, foi aprovado por unanimidade a inclusão de item de pauta referente a pedido de disciplinas feito pelo acadêmico RA 2013310345 do Curso de Estatística. Foi posta em votação a redação da ata da 4º Reunião Ordinária que foi aprovada sem ressalvas por unanimidade, Após passou-se aos comunicados do chefe do departamento, o mesmo comunicou que o Curso de Física está solicitando professores do DME para comporem banca de concurso a ser realizada na área de matemática, também comunicou que a Direção do campus disponibilizou coffee break para 540 pessoas para uso na Semana da Matemática, também comunicou que há disponível o montante de R$ 6.500,00 destinados a compra de livros a ser utilizado pelo departamento, cujo processo para este fim está com o professor Nério, Também comunicou que esta semana será desencadeado o processo de avaliação discente, que novamente será manual, devido a impossibilidade de usar a plataforma SINGU para este fim. Em seguida passou-se a discutir o item referente as bancas de concurso, para o da área de Estatística foram selecionadas as professoras Gabi, Elisângela ? e Roziane como titulares e a professora Patrícia e Ricardo como suplentes, para o da área de Matemática foram selecionados os professores Fernando, Carlos e José Roberto como titulares e serão solicitados dois professores ao IFRO para completarem a banca como suplentes. Quanto aos pontos do concurso, ficou definido que serão utilizados os mesmos dos concursos anteriores. A professora Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias fez a leitura de sua carta de intensão onde expõe sua vontade de pertencer ao corpo docente do DME, contudo para que ocorra a liberação por parte do seu departamento de origem faz-se necessário a liberação de um código de vagas, após várias manifestações dos presentes sem pedido explicito para constar as falas em ata, foi constatado que até o presente momento o DME não possui vaga disponível para este fim. Passou-se a discutir o ponto referente a vaga do professor Ariveltom Cosme da Silva, após deliberações foram postos em votação dois indicativos, um que recebeu 6 votos onde o professor Nério aponta que já nesta reunião deva ser definido o perfil do professor que venha a ocupar a referida vaga, e juleo o outro apontado pelo Professor Lenilson que foi aprovado por 9 votos onde deve ser formada uma comissão com o objetivo de levantar um histórico da distribuição das vagas ntre os Cursos do DME e também do des        
 



Departamento de Estatística, de pronto a comissão foi formada pelos seguintes professores, 
Nério, Marcia, Eliana, Marlos e Gabi. Após passou-se ao ajuste do horário 2018-02, o 
horário definido encontra-se anexo a esta. Devido ao adiantado da hora os pontos de pauta 
referentes a solicitação da disciplina de Cálculo Il em regime especial e o incluído na pauta, 
foram adiados para a próxima reunião do DME. Após os professores fizeram seus 
comunicados, o Professor Nério esclarece que está com o processo da compra de livros, 
contudo está responsável pela coleta de sugestões de livros voltados a estatística e que o 
Professor Carlos está responsável pela coleta de sugestões de livros voltados a matemática, 
após a manifestação de vários professores, ficou definida a necessidade de abrir processo 
junto a PROGRAD para averiguar o motivo do atraso no pagamento dos monitores. 
Também o NDE move processo para averiguar o motivo do atraso na matrícula dos alunos 
do 1º semestre. A Servidora Juliana comunicou que o laboratório || está disponível para 
pesquisas nas 2º e 5º feiras das 14:00h as 18:00h. O professor substituto que pediu 
exoneração comunicou que seu contrato termina dia 23/06 e que não terá tempo hábil para 
terminar o conteúdo das disciplinas que está ministrando. A Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às 11h08min e eu, Ricardo José Souza da Silva, secretário ad hoc, 
lavrei a presente ata que segue assinada pelos m    
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Lista de Presença da 5º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 
Data 06/06/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ ] 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ — DME 

ATA DA 06º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DME EM 08/08/2018 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito horas e cinco minutos, no 

Laboratório de Matemática - LABMAT do Departamento de Matemática e Estatística, - DME da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná/RO, teve início a sexta 

reunião extraordinária do DME, com os seguintes membros do Conselho Departamental - 

CONDEP: Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias 

Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara 

Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, 

Nerio Aparecido Cardoso, Ricardo José Souza da Silva, Juliana Valin Campos, José Ailton Alencar 

da Silva, a professora Ana Fanny Benzi de Oliveira está de licença médica.. A reunião teve os 

seguintes itens de pauta: 1 — Desligamento da professora Ana Fanny do NDE de Matemática e 

eleição de um novo membro para o mesmo. 2 — Pedido da disciplina de álgebra linear em regime 

especial. 3 — Projeto de extensão | Workshop em Estatística Aplicada, processo 

23118.002530/2018-16, relato Juliana. 4 — Solicitação do Ailton Manoel do Nascimento, troca da 

disciplina Equações Diferencias para tecnologias Educacionais para o ensino de Matemática. 5 - 

Processo nº 23118.002135/2018-25, que trata da Progressão Funcional da prof.? Dr.?. Ana Fanny 

Benzi de Oliveira Bastos, relato Comissão presidida pela prof.? Dr.º Roziane Sobreira dos Santos; 

6 - Processo nº 23118.002067/2018-02, que trata da Progressão Funcional da Prof.º Dr.º Marcia 

Rosa Uliana, relato Comissão presidida pela prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque; 7 - Processo 

nº 23118.002120/2018-67, que trata da Progressão Funcional da Prof.º. Me. Elisângela Candeias 

Biazatti, relato Comissão presidida pela prof? Dr? Gabi Nunes Silva; 8 - Processo nº 

23118.001845/2018-38, que trata da Progressão Funcional da Prof.?. Me. Irene Yoko Taguchi 

Sakuno, relato Comissão presidida pela prof. Dr. Dilson Henrique Ramos Evangelista; 9 - 

processo de progressão funcional n 23118.001612/2018-35. Da professora Patrícia Batista 

Franco, relato Comissão presidida pela prof.? Me. Elisângela Candeias Biazatti. Dando início a 

reunião, foi aprovado por unanimidade a inclusão dos itens de pauta referente ao pedido de 

reintegração de curso processo 520/SERCA-JP/2018, Fagner Martins de Jesus e outros, edital 

universal do FINEP e prorrogação de prazo para posse do concurso para docente do curso de 

Estatística, O Chefe do DME informa que o professor Carlos Alberto Almendras Montero justifica 

sua ausência pois está em atendimento médico. 1 — Desligamento da professora Ana Fanny do 

NDE de Matemática e eleição de um novo membro para o mesmo, o professor Lenilson esclarece 

que devido ao afastamento da professora Ana Fanny por licença médica, a mesma pede 

desligamento do NDE da matemática, neste sentido será necessário o preenchimento da vaga 

eixada pela professora. Em ato continuo o chefe do DME abre eleição do NDE, se candidata 

professora Eliana, que foi eleita por unanimidade; 2 — Pedido da disciplina de álgebra linear em 

regime especial, após explanação do chefe do Departamento e discussão o pedido foi aprovado 

por unanimidade e o professor Carlos Alberto Almendras Montero ministrará a disciplina. 3 — 

Projeto de extensão | Workshop em Estatística Aplicada, processo 23118.002530/2018-106, relato 

Juliana. A técnica Juliana leu a análise e o parecer do projeto de extensão, após a leitura e 

discussões, foi aprovado por unanimidade. 4 — Solicitação do Ailton Manoel do Nascimento, troca 

da disciplina Equações Diferencias para tecnologias Educacionais para o ensino de Matemática. 

O professor Lenilson explicou o motivo da solicitação, após o esclarecimento a solicitação foi 

aprovada por unanimidade. 5 - Processo nº 23118.002135/2018-25, que trata da Progressão 

Funcional da Prof. Dr? Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, relato Comissão presidida pela prof. (9 

4 

Dr? Roziane Sobreira dos Santos; após a leitura e discussões, o processo foi aprovado por 

unanimidade. 6 - Processo nº 23118.002067/2018-02, que trata da Progressão Funcional da Prof. 

Dr? Marcia Rosa Uliana, relato Comissão presidida pelo prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque; 

O professor Marlos leu a análise e o parecer da Progressão funcional da Prof.º Marcia, após a 

leitura e discussões, foi aprovado por unanimidade. 7 - Processo nº 23118.002120/2018-67, que 

trata da Progressão Funcional da Profº Me. Elisângela Candeias Biazatti, relato Comissão o 

  

presidida pela prof.? Dr? Gabi Nunes Silva; A professora Gabi leu a análise e o parecer da 

Progressão funcional da Professo      às a leitura e discussões, foi aprovado por O)



8 - Processo nº 23118.001845/2018-38, que trata da Progressão Funcional da Prof.º. Me. Irene 
Yoko Taguchi Sakuno, relato Comissão presidida pelo prof. Dr. Dilson Henrique Ramos 
Evangelista; O professor Dilson leu a análise e o parecer da progressão funcional da Profa. Irene, 
após a leitura e discussões, foi aprovado por unanimidade. 9 - Processo de progressão funcional 
nº 23118.001612/2018-35. Da professora Ma. Patrícia Batista Franco, relato Comissão presidida 
pela prof.? Ma. Elisângela Candeias Biazatti, A professora Elisângela leu a análise e o parecer da 
progressão funcional da Profa. Patrícia, após a leitura e discussões, foi aprovado por 
unanimidade. 10 - Pedido de reintegração de curso processo 520/SERCA-JP/2018, Fagner 
Martins de Jesus e outros, o chefe do DME explicou a situação e após discussões os pedidos 
foram aprovados por unanimidade, 11 - Edital final do Finep o chefe do DME passou a palavra a 

professora Márcia, ela explicou que a UNIR foi contemplada com 5 projetos e o campus de Ji- 
Paraná ficou com duas linhas e uma delas no curso de Matemática e sugere que um dos 
laboratórios de informática da Estatística seja incluído no projeto, após deliberação dos membros 
e devido a inviabilidade de utilizar o laboratório de Estatística foi aprovado por unanimidade a 
proposta de verificar com o coordenador do laboratório da Matemática a possibilidade de adequar 

o laboratório de Matemática para ser incluido no projeto. 12 - prorrogação de prazo para posse do 
concurso para docente do curso de Estatística: após discussões o chefe do DME faz a proposta 
de retirada de pauta o que foi aceito por unanimidade. A Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às 10h08min e eu, Dilson Henrique as Evangelista, secretário ad hoc, lavrei a 
presente ata que segue assinada pelos LE 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ — DME 

ATA DA 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DME EM 04/07/2018 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às oito horas e cinco minutos, no Laboratório 

de Matemática — LABMAT. do Departamento de Matemática e Estatística — DME, da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná/RO, teve início a 6 reunião ordinária com 

os seguintes membros do Conselho Departamental - CONDEP: Carlos Alberto Almendras Montero. 

Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biazatti, 

Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís 

Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido. Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de 

Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco, Ricardo José Souza da Silva, 

Roziane Sobreira dos Santos e José Ailton Alencar da Silva; e a representante discente: Meire 

Sheeman Gomes Miranda. O Chefe do DME Prof. Lenilson declarou que a professora Ana Fanny 

Benzi de-Oliveira e a técnica Juliana Valin Campos justificaram suas ausências por questões 

relacionadas a saúde familiar e pessoais, respectivamente. A reunião teve os seguintes itens 

encaminhados com antecedência pelo Chefe do DME Prof. Lenilson: 1) Solicitação de inclusão de 

itens de pauta; 2) Aprovação da ata de Reunião de junho de 2018, que foi disponibilizada por e-mail 

para leitura; 3) Comunicados: Da Direção; e do Chefe de Departamento: 4) Progressão funcional do 

Prof. Marlos, relato: comissão presidida pelo professor Enoque; 5) Pedido de disciplina em regime 

especial de: Cálculo Il e Estatística Não Paramétrica; 6) Memorando 02/08.12/DCJP/UNIR - Sala 

de Atendimento Especializado ao Acadêmico com Necessidades Educacionais Especiais: 7) 

Aprovação dos planos de ensino de 2018-2: 8) Leitura do relatório do trabalho realizado pela 

Comissão Instituída pela OS 05/DME/2018; 9). Código de vaga do professor Ariveltom Cosme da 

Silva; Comunicados dos membros do Conselho. Segue a reunião com o Prof. Lenilson com o 

primeiro item: 1) Solicitação de inclusão de itens de pauta: foram solicitados os seguintes itens de 

- pauta: 10) Afastamento ad referendum do professor Emerson da Silva Ribeiro, em prol da 

participação na banca de TCC do Departamento de Educação Básica Intercultural (DEINTER), nos 

dias 24 e 25 de junho de 2018, em Rondolândia/MT: 11) Administração da página do departamento 

DME e da página da SEMAT; 12) Recorrer aos aprovados no concurso de professor substituto no 

Departamento da Física (DEFINI), vaga de professor de Matemática; para suprir-a vaga de professor 

no curso de Matemática. As inclusões dos itens - 

   
ram “aprovadas por unanimidade. Dando 
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sequência à reunião:o Prof. Lenilson anuncia o segundo item: 2) Aprovação da ata de reunião de . 

junho de 2018, que foi disponibilizada por e-mail para leitura: A ata da reunião ordinária de 

junho de 2018 foi encaminhada pelo Prof. Ricardo ao Chefe do DME, que posteriormente 

disponibilizou aos membro do CONDEP, ao que a Profa. Patrícia declara aos conselheiros que não 

foi este o procedimento deliberado em reunião ordinária do CONDEP, e que este procedimento 

realizado dificultou aos conselheiros realizar apreciação adequada da ata devido à demora do seu 

envio por e-mail aos conselheiros, e desta forma o Prof. Lenilson propõe que seja novamente 

disponibilizada com brevidade aos conselheiros para apreciação. Dando sequência à reunião o Prof. 

Lenilson anuncia os Comunicados do Chefe do Departamento: Foram obtidos oito mil reais, via 

“FAPERO, para ajuda de custos na SEMAI, e desta forma não serão usados recursos do DME para 

passagens do evento. Ofício enviado da PROGRAD aponta três itens fragilizados no curso de 

Estatística, ao que'os mesmos foram'sanados no novo projeto pedagógico implantado em 2018. O 

Prof. Lenilson declara que o novo PPC 2018 da Estatística foi digitalizado ontem, dia 03/07/2018, 

conforme informado pela SERÇA. Continuando os informes, temos dois projetos aprovados para o 

curso de Matemática: Residência Pedagógica, sendo coordenado pela Profa. Ana, que já iniciou o 

processo e selecionou os alunos para participar; e outro projeto que foi aprovado na semana passada, 

coordenado pelo Prof. Lenilson, sendo este o PIBID, e diante disso o. Prof. Lenilson solicitou aos 

professores a divulgação aos alunos do edital do PIBID'que se encontra no site do DME. O Prof. 

Lenilson apresentou o levantamento de faltas sem justificativas nas reuniões do DME no presente 

ano: à Profa. Ana com uma falta, Prof. Dilson com 3 faltas alternadas, Prof. Emerson com uma falta, 

Prof. Enoque com onze faltas consecutivas, Prof. Fernando com uma falta, Profa. Marcia com. uma 

falta, Prof. Marlos com 2 faltas, Aluna Meire com 4 faltas consecutivas, Aluna Daiane com 4 faltas 

alternadas. Prof. Lenilson enfatizou aos conselheiros que 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas sem 

justificativa perde o direito de voto nas deliberações do CONDEP, e assim, informou que tanto o 

Prof. Enoque como as representantes discentes perderam o direito de votar as deliberações do 

CONDEP. Dando sequência à reunião o Prof. Lenilson anuncia o próximo item: 4) Progressão 

funcional do Prof. Marlos, comissão presidida pelo professor Enoque: O professor Enoque leu a 

análise e o parecer da progressão funcional do Prof. Marlos, que, após a leitura e discussões, foi 

aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião o Prof. Lenilson anuncia o próximo item: 5) 

Pedido de disciplina em regime especial de Cálculo II e Estatística Não Paramétrica: Após 

discussões, por unanimidade, os conselheiros deliberam que: a Prof: oziane ministrará a     
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relatório fundamentado com documentos comprobatórios como fragmentos de Atas do DME e DEA, 

- Editais de Concursos, Publicações do Diário Oficial da União, dentre outros, € que de posse deles a 

comissão pôde inferir e. responder aos três objetivos que foram designados para a comissão. Após 

esta apresentação houve considerações em relação ao exposto, todavia nenhuma contestação e 

questionamento em relação aos dados apresentados. Na sequência a Profa. Marcia retornou a 

palavra ao Prof. Nerio, que na condição de Presidente da Comissão fez a leitura do-relatório e ao 

final, a partir dos indicativos do relatório, enfatizou que fossem tomadas providências em relação ao 

código de vaga decorrente da aposentadoria do Prof. Ariveltom e que se iniciasse o processo de 

recuperação dos códigos de vagas do DME ocupados por professores de outros departamentos da 

UNIR, bem como que fosse providenciada pelo Chefe de Departamento a abertura de processo e os 

encaminhamentos necessários para a criação do Departamento de Estatística por desmembramento 

do DME, conforme indicado no relatório da comissão. E por fim, o Prof. Nerio salientou ainda que 

fosse entregue ao Chefe do DME Prof. Lenilson o relatório com as atas e os documentos juntados 

durante a pesquisa realizada pela comissão. Após a exposição da Profa. Marcia e leitura do relatório 

feita pelo Prof. Nerio, o Prof. Lenilson abriu o momento para discussões e considerações a respeito 

do relatório. Foram apresentadas diversas considerações, contudo nenhuma delas refutou o teor do 

relatório .que foi subsidiado por documentos comprobatórios. Desta forma, os conselheiros 

entenderam que não havia indicativo para votar e deram por encerradas as discussões sobre o 

relatório. Dando sequência à reunião o Prof. Lenilson anuncia o próximo item: 9) Código de vaga 

do professor Ariveltom Cosme da Silva: O professor Lenilson, com base no relatório da comissão 

referente a esta temática, que fez o indicativo: “ que sejam tomadas providências com relação ao 

código de vaga que suggiu em decorrência da aposentadoria do professor Ariveltom, sendo tal vaga 

do curso de Matemática ”, passando-se a discutir a definição do perfil desse professor para o curso 

de Matemática. Após a fala de alguns professores da Matemática, o professor Nerio disse que 

deveria se fazer outro indicativo diferente deste, considerando no momento que o relatório 

apresentado não encontrou a primeira vaga retirada do Curso: de Estatística dentre as cinco 

inicialmente, considerando a possibilidade desta vaga ser a encaminhada para UFPA a vaga retirada, 

considerando que a vaga da Prof. Beatriz destinada pelo Curso de Matemática não foi efetiva aonde 

se perdeu essa vaga, e considerando cópia do memorando Nº 058/08/Departamento 2 (de 

Matemática) — JP/UNIR encaminhado pela PROGRAD o qual conta que duas vagas do curso de, 

Estatística foram ocupadas pelos professores Ariveltom e Emer considerando que o Curso de    
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62 disciplina de Estatística Não-Paramétrica, em substituição da disciplina de Bioestatística: a Profa. 

63 Laís ficou com Cálculo Il em substituição da disciplina de Cálculo III; e as disciplinas de Cálculo 

64 Ill e Bioestatística ficaram para as professoras Luana e Vânia ministrarem após o retorno no 

65 — segundo semestre de 2018. Dando sequência à reunião o Prof. Lenilson anuncia o próximo item: 6) 

66 Memorando 02/08.12/DCJP/UNIR - Sala de Atendimento Especializado ao Acadêmico com 

67 Necessidades Educacionais Especiais: A Profa. Márcia fez a leitura do” memorando 

68 02/08.012/DCJP/UNIR e explicou o objetivo da sala . de atendimento - Especializado para: 

69 — Acadêmicos com Necessidades Educacionais Especiais, ao que os membros presentes decidiram, 

70 — por unanimidade, que o departamento aceita participar do projeto, juntamente com o curso de 

71 . Pedagogia, na coordenação da sala de atendimento Especializado para. Acadêmicos com 

n “ Necessidades Educacionais Especiais. Dando sequência ,à etnião o Prof. Lenilson anuncia: o 

73. próximo item: 7) Aprovação dos planos de ensino de 2018-2: Os planos de ensino das disciplinas: 

74 Planejamento e Experimento I, Inferência I, TCC, Cálculo I, Probabilidade II, Controle Estatístico 

75 - da Qualidade, Amostragem, Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino da Matemática, História 

76 - da Matemática, Seminário de Estatística. Em votação foram aprovados por unanimidade, sendo 

77 retirados os planos de Cálculo III e Bioestatística, devido à troca de disciplinas. Dando sequência à 

78 — reunião o Prof. Lenilson anuncia o próximo item: 8) Leitura do relatório do trabalho realizado 

79 pela Comissão Instituída pela OS 05/DME/2018: Foram apresentados os resultados obtidos pela 

80 Comissão instituída pela OS 05/DME/2018. O prof. Nerio explicitou sobre as atividades que foram 

81 realizadas pela comissão, em que ele presidiu. Destacou e agradeceu o empenho dos integrantes da 

82 comissão no desenvolvimento das atividades e enfatizou que o relatório foi muito trabalhoso, mas 

83 — esclarecedor de algumas acinás na composição do DME. Em seguida, explicitou que no primeiro 

84 momento a Profa. Marcia faria uma exposição da síntese do relatório por meio de apresentação de 

85 slides e na sequência ele faria a leitura na íntegra do relatório, e que posteriormente abriria para 

86 discussões e considerações dos conselheiros. O Prof. Nerio também declarou que a PROGRAD, 

87  PRADe CONSUN ainda estão empenhados para encontrar documentos relacionados ao relatório e 

88 — que se encontra-los vão encaminha-los para o DME. O Prof. Nerio também comentou que a falta de 

89 alguns documentos e processos que não foram encontrados foi o que dificultou os trabalhos da 

90 - comissão, entretanto, a comissão entendia que neste momento que.o relatório elaborado atende a 

  

91 — ordem de serviço OS 05/DME/2018. A seguir o Prof. Nerio passou a palavra para a Profa. Marcia. A 

    
92 , Profa. Márcia, por ma apresentação em slide, fez uma síntese do que foi exposto no 5 
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124 Estatística tem a dificuldade em efetivar concurso na área, e por fim considerando que o perfil do 

125 — terceiro colocado no último concurso realizado pode contribuir significativamente nas “áreas 

126 Modelos Lineares Generalizados e Inferências Bayesiana em que atualmente estamos com carência 

[27 de docente para atuar nesta área sugiro através de meu indicativo o conselho considerar a 

128 contratação da candidata Francini, com intuito de aproveitar o concurso realizado pelo Edital Nº 

129 — 03/2017/GR/UNIR. Desse modo, teve-se a necessidade de colocar para apreciação e votação no 

130 conselho dois indicativos, e-assim; após discussões entre os conselheiros para os devidos 

131 esclarecimentos, foram postos em votação tais indicativos. Sendo o primeiro indicativo do Prof, 

132 . Lenilson, referente a definição do perfil para contratação de professor para o curso de Matemática 

133 no lugar do código de vaga decorrente da aposentadoria do professor Ariveltom, haja vista a 

134 — indicação do relatório elaborado pela comissão da OS 05/DME/2018 e devido ao que se tinham 2 

135" pedidos de solicitações no. DME para permuta de professores de outros campi da UNIR, e um 

136 pêdido de uma professora de outra instituição. O segundo indicativo foi apontado pelo Prof. Nerio a 

137 com a seguinte proposta: Que na vaga desocupada pela aposentadoria do Prof. Ariveltom Cosme da 

138 | Silva seja chamada para contratação Francini Piccolo Ferreira, que está classificada em 3º lugar no 

139 - concurso para Estatística realizado pelo Edital Nº 03/2017/GR/UNIR, de 11 de julho de 2017. Após 

140 discussões o Prof. Lenilson abriu para votação os dois indicativos: o primeiro indicativo do Prof. 

[41 Lenilson obteve sete votos, e o segundo indicativo do Prof. Nerio foi aprovado com sete votos e 

d
j
 

142 | meio. Desta forma, a deliberação pela maioria dos conselheiros do CONDEP foi que na vaga 

143 | desocupada pela aposentadoria do Prof. Ariveltom Cosme da Silva será chamado o 3º lugar do 

144 — concurso para Estatística realizado pelo Edital Nº 03/2017/GR/UNIR, de 11 de julho de 2017, a 

145 Psi Piccolo Ferreira. Após o momento de votação o professor Lenilson deu sequência a pauta. 

146 | Dando sequência à reunião o Prof. Lenilson anuncia os itens inclusos na pauta desta reunião: 10) O 

m
m
 

147 — afastamento de dois dias do Prof. Emerson para paitiaipar da banca de TCC do departamento do | 

148 DEINTER, após discussões este item foi aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião o / 

149 Prof. Lenilson anuncia o item 11) A administração da página do DME e da SEMAT: Estava sob 

[50 a supervisão da professora Patrícia, e não pode mais continuar sob a sua supervisão devido ao 

151 previsto afastamento para cursar doutorado no ICMC-SP, então apenas o Prof. Nerio se propôs 

152 assumir a administração das referidas páginas dos sites após o repasse pela Profa. Patrícia de todas 

153 informações necessárias para administrar os referidos sites, sendo o por unanimidade pelos 

154 | conselheiros. Dando sequência à reuniã 
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aprovados do concurso do departamento de Física, na vaga de professor de Matemática, 

visando contratar dois professores de 20 horas para a vaga de professor substituto de 40h do 

curso de Matemática que não houve aprovado: O curso de Matemática realizou concurso para 

professor substituto, todavia não obteve aprovados. O Prof. Lenilson anuncia que no Departamento 

de Física houve concurso para professor substituto 20h com uma vaga para a área de Matemática, 

ocorrendo que três foram aprovados, tendo dois candidatos na lista de reserva, e diante disso propôs, 

caso seja possível, que no lugar deste professor substituto 40h, sejam contratados os dois docentes 

substitutos 20h aprovados no DEFIJ. A proposta foi aprovada por unanimidade. Por fim, 

prosseguiu-se a reunião para os comunicados dos membros do conselho, onde o Prof. Carlos pediu 

para ajudar na divulgação do curso de extensão de Tópicos da Matemática Básica II; a Profa. Laís 

comentou sobre a sua participação da reunião do PDI, e apontou a preocupação em relação à 

manutenção de novos prédios, porque os gabinetes dos professores do DME não têm manutenção 

ainda, e o diretor ficou de esclarecer dúvidas posteriormente com ela. A Profa. Marcia avisou que 

não é preciso entregar o diário da especialização no mesmo momento que os diários da graduação 

neste primeiro semestre de 2018, porque a Técnica Alessandra informou que a partir de agosto de 

2018 os' diários serão eletrônicos. A Profa. Marcia também solicitou brevidade nos trâmites dos 

indicativos obtidos por meio do relatório da comissão instituída pela OS 05/DME/2018. sobretudo 

no que se refere ao desmembramento do departamento. Ainda em posse da palavra, a Profa. Marcia 

destacou que juntamente com a Profa. Eliana obtiveram aprovação na eleição de representante 

docente é que, portanto, passam a integrar o CONSEC. O Prof. Nerio solicita aos professores que 

ministram disciplinas em 2018 no curso de Estatística no que realizem a equivalência destas 

disciplinas com relação ao penúltimo PPC 2012 e o último PPC 2018. Profa. Patrícia alertou sobre 

o desaparecimento dos cabos dos projetores de multimídia do DME. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às | lhlOmin e eu, José Ailton Alencar da Silva, secretário ad hoc, lavrei a 

presente ata que segue assinada pelos membros presentes.    
Carlos Alberto Almendras Montero 

Dilson Henrique Ramos Evangelista 

Eliana Alves Pereira Leite 
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Campus de Ji-Paraná 
Departamento de Matemática e Estatística - DME 

ATA DA 7º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATISTICA — DME REALIZADA EM 31/10/2018 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e quinze minutos. 
no Laboratório de Matemática - LABMAT, Campus da UNIR de Ji-Paraná, teve início, em segunda 

chamada, a 7º Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística — DME, 
conduzida pelo Chefe de Departamento Lenilson Sergio Candido, com a presença dos professores: 
Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro. Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Lais 
Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias, 

“Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuguerque, Nerio Aparecido Cardoso. e Vânia Corrêa Mota. 
Também se fizeram presentes à reunião a Técnica Juliana Valin Campos; o professor substituto José 
Ailton Alencar da Silva; e os representantes discentes: Ingryd Luana Wonczak de Paula e Melquisadec 
de Souza Oliveira. Os professores: Carlos Alberto Almendras Montero, e Ricardo José Souza da Silva 
justificaram suas ausências por motivos de saúde. Deliberações: 1º) Aprovado o relato e parecer do 
professor Fernando Luiz Cardoso quanto ao Processo nº 99955899.000005/2018-81, tratando-se de 
alterações do projeto do curso de Especialização Lato Sensu em Educação Matemática — Turma 2019: 
e 2º) Aprovado o relato e parecer do professor Marlos Gomes de Albuquerque do Processo nº 
99955899.000003/2018-92, tratando-se da relação de equivalência entre as matrizes curriculares do 
curso de Licenciatura em Matemática. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 
nove horas, e eu, Emerson da Silva Ribeiro lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelos 

“demais conselheiros e pelo Chefe de Departamento. 

Ji-Paraná (RO). 31 de outubro de 2018. 

Emerson da Silva Ribéiro 

A" 68 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ' 

CAMPUS DE JI-PARANÁ | 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DE JI-PARANÁ- DME 

ATA DA 07º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DME DE 01/08/2018 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito. às 8h 1Omin, no laboratório de Matemática 

da Universidade Federal de Rondônia. Campus de Ji-Paraná/RO, reuniram-se ordinariamente os 

membros do Conselho do Departamento de Matemática e Estatística: Carlos Alberto Almendras 

Montero. Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias 

Biazatti. Enoque da Silva Reis. Fernando Luiz Cardoso. Gabi Nunes Silva, Lais Mayara Azevedo 

Barroso, Lenilson Sergio Candido, Luana Lúcia Alves de Azevedo. Marcia Rosa Uliana, Marlos 

Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso. Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira 

Dos Santos. Juliana Valin Campos e José Ailton Alencar da Silva. A reunião conta com os 

seguintes itens de pauta: 1. Vacância dos assentos dos representantes discentes. 2. Pedido de 

disciplina em regime especial de Álgebra Linear. 3. Aprovação dos planos de ensino de 2018-2. 4. 

Afastamento da professora Patrícia Batista Franco. 5. Remoção temporária da professora “Ana 

Fanny Benzi de Oliveira Bastos. 6. Deliberações sobre a Semana da Matemática. 7. Ajustes do 

horário 2018-2. Dando início à reunião o professor Lenilson perguntou aos membros do conselho se 

haviam pedidos de inclusão de pauta, sendo solicitadas as seguintes inclusões: o prof. Enoque pediu 

incluir em pauta o afastamento para participar no XII SESEMAT na UFMS e o professor. Lenilson 

solicitou incluir também a solicitação de troca de orientador do aluno da Estatística Jediel Reis. As 

duas inclusões foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura. pelo professor 

Ricardo, a ata da 5º reunião ordinária de 2018. que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o 

professor José Ailton leu a ata da 6º reunião ordinária de 2018, que teve 13 votos de aprovação e 

uma abstenção. Comunicados do chefe: O professor Lenilson informou que consultou no DRH 

sobre a contratação do professor substituto para o curso de Licenciatura em Matemática e disse que 

não é possivel contratar dois professores de 20 horas na vaga de uma de 40 horas. Além disso. 

informou que só é possível contratar um professor de 20 horas já que é um substituto por professor 

afastado. O prof. Lenilson também comunicou que o processo da professora Lúcia junto com todos 

os procedimentos. destinados pela UNIR, foram enviados via Sedex à Universidade Federal de 

Sergipe. A referida IES é a que a profa. Lúcia está lotada, sendo que, na próxima semana, por meio 

de celebração de convênio entre a UNIR e a UFS. a docente se tornará oficialmente professora do 

DME por um período “de três anos. Seguem os comunicados: O prof. Lenilson pediu para dar uma 

atenção especial a Semana da Matemática para que o evento seja realizado com sucesso: O prof. 

  

Lenilson deu as boas-vindas à professora Luana e informou também que a professora Vania está 

  

voltando para o departamento no dia 04 de agosto aproximadamente: dando continuidade, o prof. 

Lenilson parabenizou aos professores(as) Marcia, Eliana, Marlos. Emerson e Gabi pelos projetos 

  



submetidos ao PIBIC que foram aprovados. Informou também que com relação ao PIBID, sendo ele 

coordenador. abriu um segundo edital para seleção de alunos. O prof. Lenilson disse que marcou a 

reunião no primeiro dia do mês pois tem que se formalizar o afastamento da professora Patrícia e 

devido as demandas dos alunos será necessário marcar outra reunião na quarta-feira da próxima 

semana. Itens de pauta: 1. Vacância dos assentos dos representantes discentes: O chefe do 

departamento disse que segundo o regimento interno do DME, com três faltas o docente perde 

direito ao voto e o discente perde o direito ao assento. Portanto. com base no regimento. declara | 

vago os assentos dos discentes no conselho de departamento para que seja providenciado pelo 

Diretório Acadêmico (DA) a eleição de novos representantes. 2. Pedido de disciplina em regime 

especial de Álgebra Linear: A disciplina não pode ser oferecida por falta de professor, 3. 

Aprovação dos planos de ensino de 2018-2: Os planos de ensino aprovadas. foram das seguintes 

disciplinas: Prof. Gustavo — Filosofia da Ciências; Prof. Fernando — Geometria Plana; Prof. Enoque 

— Tecnologias Educacionais aplicadas ao Ensino e Metodologia da Pesquisa Científica: Profa. 

Eliana — Didática Geral; Profa. Marcia - Geometria Espacial; Profa. Eliana — Psicologia da 

Educação; Prof. Marlos — Cálculo |; Prof. Gustavo — Lógica Matemática; Prof. Marlos — Equações 

Diferenciais; Prof. Carlos — Tópicos de Cálculo, Prof. Ricardo — Estatística | e Matemática 

Financeira; Prof. Lenilson — Álgebra I; Profa. Marcia — Matemática |; Prof. Ricardo — Física Básica; 

Prof. José Ailton — Estatística 1; Profa. Elisângela — Estatística II; Prof. José Ailton — Fundamentos 

da Pesquisa Estatística; Profa. Luana — Geometria Analítica e Vetorial; Prof. Carlos — Cálculo 

Numérico e Cálculo II; Profa. Elisangela — Análise de Sobrevivencia; Prof. José Ailton — Séries 

Temporais e Pesquisa de Mercado e Opinião: Profa. Luana — Bioestatística: Profa. Elisangela — 

Tópicos em Estatística; Profa. Laís — Ingles Instrumental. A profa. Marcia fez uma observação em 

relação aos planos de ensino nos outros departamentos. A professora disse que eles são analisados 

pelo NDE antes de ser aprovados na reunião do CONDEP. Depois o prof. Lenilson disse que isso 

será. tratado na próxima reunião. Não havendo outras manifestações, o professor Lenilson colocou 

para votação os planos das disciplinas, sendo todos aprovados por unanimidade. 4. Afastamento da 

professora Patrícia Batista Franco: O professor Lenilson disse que recebeu uma mensagem, via 

e-mail, da PRAD onde foi informado que o afastamento da profa. Patrícia ultrapassava os 20% do 

quadro docente lotado no departamento e portanto a concessão do afastamento da professora nessas 

condições, inviabilizaria a contratação de um professor substituto para a professora. Em resposta a 

mensagem da PRAD, o Chefe do DME citou o nome de cada-um dos professores afastados e disse 

   
   

        

também que a professora Patrícia pede afastamento a partir do dia 06/08/2018 e até essa data a 

professora Vania já estaria de volta no departamento. Além disso, citou que a profa. Irene tenha 

sido afastada para Doutorado em serviço por ser um DINTER. Logo. o Pró-reitor respondeu 

dizendo que. sendo um DINTER o afastamento da profa. Irene conta dentro dos 20% de professores 

afastados. A técnica Juliana fez a leitura do Art. 1 | da Resolução nº 033/CONSUN relacionado aos 

afastamentos e concluiu que os programas interinstitucionais não conta nos 20% do quadro docente 

ur! e 
 



lotado no DME. Dando continuidade, o professor Lenilson colocou em discussão o afastamento da 

profa. Patrícia em que a professora Marcia sugeriu aos professores do curso da Estatística que se 

manifestassem sobre o referido assunto, uma .vez que eles é que assumiriam. de certo modo, as 

disciplinas que eram ministradas pela profa. Patrícia. O professor Enoque disse que essa decisão 

abriria um precedente para outro professor também sair acima do 20%, já que assumir o 

afastamento significa também assumir, os próximos. O prof. Nerio que disse diante as informações 

apresentadas pelo Prof, Lenilson, não é possível contratar. prof. substituto para profa. Patrícia até ' 

retorno da Profa. Irene prevista para final do ano 2018, mas chamou atenção que, curso: da 

Estatística tem dois professores afastados, os professores Bruno e Josivan, e o Curso da Estatística 

tem somente um professor substituto contratado, portanto considerando as necessidades do curso de 

Estatística é possível acordar com o grupo de professores três possibilidades de contratação de 

professores substitutos para o ano 2019, considerando que já tem um professor substituto 

contratado. Não havendo outras manifestações, o professor Lenilson colocou para votação a 

manutenção do afastamento da prof. Patrícia sendo aprovado com nove (9) votos a favor e cinco (5) 

abstenções. 5, Remoção temporária da professora Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos: .O 

professor Lenilson comunicou que a professora Ana Fanny pediu afastamento por 6 meses. Além 

disso, o Chefe comunicou que dadas as circunstâncias a professora tem direito, por saúde familiar. a 

remoção temporária. 6. Deliberações sobre a Semana da Matemática: O professor Lenilson falou 

que, pela situação da profa. Fanny, se ela sair da coordenação da XVIII SEMAT isso implicaria na 

perda de recursos alocado junto a FAPERO. Portanto. a profa. Fanny sugeriu dividir 

responsabilidade da XVIII SEMAT com o Vice-Coordenador. o professor Fernando. O professor 

Lenilson sugeriu utilizar a plataforma do Even 3 para facilitar o trabalho. O professor Ricardo 

informou que o IFRO ainda não respondeu ao pedido do auditório para o evento. 7. Ajustes do 

horário 2018-2: Depois dos ajustes, a professora Marcia trocou a disciplina de Matemática | por 

Estágio. A professora Luana ficou com as disciplinas de Bioestatística, Informática aplicada à 

Estatística e Cálculo III mas, esta última, trocou com o prof. Carlos pela disciplina de Geometria 

Analítica e Vetorial. A professora Vania ficou com a disciplina de Matemática |. Todos estes 

ajustes foram aprovados por unanimidade. 8. Afastamento do professor Enoque para participar 

no XH SESEMAT na UFMS: O professor Enoque solicitou afastamento para participar no XII 

SESEMAT na UFMS do dia 06 a 09 de agosto. O pedido foi aprovado por unanimidade. 9. 

Solicitação de troca de orientador do aluno da Estatística Jediel Reis: O prof. Lenilson 

“comunicou que o aluno Jediel Reis solicitou a troca de orientador do prof. Bruno pelo prof. Dilson, 

“p já que o prof. Bruno está afastado. O prof. Lenilson também informou também que o aluno já 

Â conversou com o prof. Dilson e que o professor aceita a troca. Não havendo manifestações. o prof. 

Lenilson colocou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Comunicados dos membros do / 

Conselho: O professor Carlos comunicou que na segunda semana de julho enviou um formulário 
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alguma oficina envie o formulário preenchido com as informações da oficina. A professora Eliana 

pediu informação sobre a avaliação discente. O prof. Marlos comunicou que entregará a 

coordenação. do LABMAT e que na próxima reunião seja escolhida o novo coordenador. O 

professor Nerio informou que está aguardando q credenciamento para ter acesso ao site do DME. 

Também comunicou que já recebeu da biblioteca o orçamento dos livros e que na próxima reunião 

do NDE se verificará os livros que serão comprados. O professor Nerio finalizou dizendo que 

começará a ministrar a disciplina de Seminários no dia 05 de outubro e ressalva que terá uma aula 

inaugural o dia 03 de agosto para orientações da disciplina. Nada mais havendo a tratar, a reunião. 

foi encerrada às 9h Slmin e eu, Professor Carlos Alberto Almendras Montero, secretário ad hoc, 

lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros presentes.    
Carlos Alberto Almendras Montero 
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ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA — DME REALIZADA EM 05/09/2018 

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2018, às 08h05min, no Laboratório de Matemática — 
LABMAT, Campus da UNIR de Ji-Paraná, teve início a 8º reunião ordinária do Conselho do 
Departamento de Matemática e Estatística — DME, conduzida pelo Chefe de Departamento Lenilson 
Sergio Candido, com a presença de: Ana Fanny Benzi de O. Bastos, Carlos Alberto Almendras 
Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela C. Biazatti, 
Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, 
José Ailton Alencar da Silva, Juliana Valim Campos, Marcia Rosa Uliana, Ricardo José Souza da 
Silva e Roziane Sobreira dos Santos. O chefe de departamento mencionou que os professores Luana e 
Nério justificaram suas ausências. Em seguida, foi solicitada e aprovada a inclusão dos seguintes itens 
de pauta: Aprovação do ad referendum do afastamento da profa Eliana para Guajará Mirim do dia 
29/08 a 03/09 para participação no 1º Encontro de Formação de Professores do Ciclo 2018 da Ação 
Saberes Indígenas na Escola - Núcleo UNIR; e o afastamento dos professores Emerson e Eliana para 
participarem, com apresentação de trabalhos, no IV Congresso Nacional de Formação de Professores 
de 23 a 28 de setembro em Águas de Lindóia/SP. Comunicados feitos pelo chefe de departamento: 1) 
O acadêmico José Henrique de Oliveira Júnior declinou da condição de monitor voluntário do curso de 
Licenciatura em Matemática e portanto o referido curso, assim como o de Estatística, ficaram sem 
monitores. Desse modo, apenas será possível ter novamente monitores em ambos os cursos com a 
participação do próximo edital de seleção; 2) A Pró-Reitoria de Administração informou que o prof, 
Ariveltom Cosme da Silva, que estava aposentando, está requerendo o código de vaga, visto que o 
mesmo solicitou a desaposentação; 3) As atividades do PIBID foram iniciadas e que os acadêmicos 
pibidianos estão disponíveis para auxiliar na XVIII SEMAT. Para tanto, foi agendada uma reunião 
para o dia 02/10 para tratar a respeito da distribuição das atividades para os mesmos auxiliarem no 
evento; 4) As disciplinas em regime especial ofertadas no curso de Estatística ainda não estão 
disponíveis no SINGU, visto que dependem da liberação junto a SERCA. Com o fim dos 
comunicados, o prof. Lenilson apresentou a pauta da reunião que tinha os seguintes pontos: Ponto 1: 
Aprovação do ad referendum da solicitação de quebra de pré-requisitos em Probabilidade II do curso 
de Estatística e Cálculo 1 do curso de Licenciatura em Matemática. Ponto 2: Solicitação do DCHS de 
salas do DME para a realização do I Congresso de Pedagogia. Ponto 3: Instituição da comissão para 
elaborar o Plano de Qualificação Docente 2019. Ponto 4: Pedido da disciplina Banco de Dados do 
curso de Estatística em regime especial. Ponto 5: Solicitação de Marivânia Teixeira Celia para 
matrícula em regime especial na disciplina Filosofia das Ciências do curso de Licenciatura em 
Matemática. Ponto 6: Solicitação de Alexandre da Silva Machado para matrícula em regime especial 
na disciplina Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Matemática. Ponto 7: Solicitação 
de Reintegração no curso de Licenciatura em Matemática de Marconi Limeira Gonçalves dos Santos. 
Ponto 8: Substituição do orientador da acadêmica Beatriz do curso de Estatística, Ponto 9: Solicitação 
de quebra de Ds em disciplinas ofertadas RV Estatística e Licenciatura em 
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Matemática. Ponto 10: Prorrogação do Concurso Público de Edital 03/2017/GR/UNIR. Ponto 11: 
Homologação das cartas de aceite de orientação de TCC do curso de Estatística. Ponto 12: Aprovação 
do ad referendum do afastamento da profa Eliana para Guajará Mirim do dia 29/08 a 03/09 para 
participação no 1º Encontro de Formação de Professores do Ciclo 2018 da Ação Saberes Indígenas na 
Escola — Núcleo UNIR. Ponto 13: Afastamento dos professores Emerson e Eliana para participarem, 
com apresentação de trabalhos, do IV Congresso Nacional de Formação de Professores de 23 a 28 de 
setembro em Aguas de Lindóia/SP. Com isso, teve-se as seguintes deliberações a respeito dos pontos 
de pauta: Ponto 1: Aprovação do ad referendum da solicitação de quebra de pré-requisitos em 
Probabilidade II do curso de Estatística e Cálculo I do curso de Licenciatura em Matemática. O prof. 
Lenilson informou que deferiu a solicitação de quebra de pré-requisito de Raiara F. Lopes para cursar 
Cálculo 1 no curso de Licenciatura em Matemática. Essa decisão foi fundamentada pela consulta ao 
prof. Marlos que leciona a referida disciplina. No que diz respeito a solicitação de quebra de pré- 
requisito de Valdenice L. Luiz e Patrick P. Bastos para cursar Probabilidade II do curso de Estatística 
foi indeferida em função do que foi acordado pelo NDE do referido curso. Em votação, teve-se 
aprovação por unanimidade. Ponto 2: Solicitação do DCHS de salas do DME para a realização do | 
Congresso de Pedagogia. Foi aprovado por unanimidade a disponibilização das salas do bloco verde 
no período vespertino, nos dias 12 e 13/09, e no período noturno no dia 13/09. Ponto 3: Instituição da 
comissão para elaborar o Plano de Qualificação Docente 2019. Foi aprovado por unanimidade a 
instituição da comissão para elaboração do referido plano com a seguinte composição: Ricardo, 
Fernando e Gabi. Registra-se a chegada da profa Ana Fanny às 08hs:32min. Ponto 4: Pedido da 
disciplina Banco de Dados do curso de Estatística em regime especial. Houve a solicitação pelos 
seguintes acadêmicos: Victória Emanuela dos S. Oliveira: Heloisa S. Zardo; Kênyda Assis Silva: 
Jeferson da Silva Oliveira; Tarcisio Farias da Silva; João Vitor de Paula Soares; Dayane da Silva 
Macedo; Anny Stele F. da Silva; Alcebíades Francelino de O. Neto; Wanderley P. Francisco. A 
solicitação não pode ser atendida por não ter professor disponível para ofertar a referida disciplina. 
Ponto 5: Solicitação de Marivânia Teixeira Celia para matrícula em regime especial na disciplina 
Filosofia das Ciências do curso de Licenciatura em Matemática, A solicitação foi aprovada por 
unanimidade. Ponto 6: Solicitação de Alexandre da Silva Machado para matrícula em regime especial 
na disciplina Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Matemática, que foi aprovada por 
unanimidade. Ponto 7: Solicitação de Reintegração no curso de Licenciatura em Matemática de 
Marconi Limeira Gonçalves dos Santos. Foi aprovada por unanimidade. Ponto 8: Substituição do 
orientador da acadêmica Beatriz do curso de Estatística. Foi proposta a substituição do orientador prof. 
Bruno pelo prof. Dilson, que obteve aprovação por unanimidade. Ponto 9: Solicitação de quebra de 
pré-requisitos em disciplinas ofertadas nos cursos de Estatística e Licenciatura em Matemática. Foram feitas as seguintes solicitações de quebra de pré-requisito em disciplinas no curso de Licenciatura em 
Matemática: Ingryd Luana W. de Paula para Equações Diferenciais; Renata Macedo Leite para 
Cálculo Numérico; Marcos Rita Mendes; Célia Maria Bernardi para Cálculo I; Alice Vieira do 
Nascimento, Magno Alves Félix e Beatriz Rodrigues dos Santos para Cálculo de funções de Várias 
Variáveis. A acadêmica Marizete Alves Pena Ferreira do curso de Engenharia Ambiental solicitou a 
quebra de pré-requisito para cursar Geometria Analítica Vetorial na Estatística. Todas as solicitações 
foram aprovadas por unanimidade, exceto aquelas que se referem às disciplinas que são lecionadas 
pelas professoras Lúcia e Luana, que ficaram de ser consultadas visto que as mesmas não estavam presentes na reunião. Ponto 10: Prorrogação do Concurso Público de Edital 03/2017/GR/UNIR. Após 
discussões, para a votação foi esclarecido que, embora a solicitação redigida pelo prof. Nério com relação a esse ponto trate também de outros aspectos, foi apreciado pelo conselho nesta reunião somente sobre a prorrogação do Concurso Público voltado para área da Estatística. Desse modo, teve-a 
aprovação com 12 votos favoráveis, sendo 2 abstenções e 1 voto contrário. Ponto 11: Homologação das cartas de aceite de orientação de TCC do curso de Estatística dos seguintes acadêmicos com seus respectivos orientadores: Beatriz Leite Pereira Dantas, Emanuel Henrique Azevedo de Castro e Jediel Ferreira dos Reis, tendo por orientador prof. Dilson H. Ramos Evangelista: José Henrique Teixeira, Sabrina da Silva Dias e Weverson Bastos de Oliveira, sendo a orientadora profa. Roziane Sobreira dos Santos; Luciana Quezia Virgolino da Costa. tendo por orientador prof Nerio Aparecido Cardoso 

  
  



Aprovados por unanimidade. Ponto 12: aprovação do ad referendum do afastamento da profa Eliana 
para Guajará Mirim do dia 29/08 a 03/09 para participação no 1º Encontro de F ormação de Professores 
do Ciclo 2018 da Ação Saberes Indígenas na Escola — Núcleo UNIR. Aprovado por unanimidade. 
Ponto 13: Afastamento dos professores Emerson e Eliana para participarem, com apresentação de 
trabalhos, do IV Congresso Nacional de Formação de Professores do dia 23 a 27 de setembro em 
Águas de Lindóia/SP. Aprovado por unanimidade. Comunicados dos professores: A profa Ana 
Fanny informou que, em conversa com o prof. Fernando, ficou acordado que nessas duas semanas ela 
estará agilizando a organização das atividades da XVIII SEMAT; Avisou ainda que está aguardando a 
disponibilização pela FAPERO do cartão bancário para acessar os recursos que foram aprovados para 
serem utilizados na XVIII SEMAT; Tem dado os encaminhamentos nas atividades no programa de 
Residência Pedagógica com a participação de 24 acadêmicos bolsistas do curso de Licenciatura em 
Matemática; E por fim, tem trabalhado no projeto de organização de um livro sobre metacognição a 
convite da profa. Marta Maria Pontin Darsie da Universidade Federal de Mato Grosso — 
UFMT/Cuiabá. O prof. Carlos informou que enviou e-mail para todos professores para que fosse 
manifestado o interesse em propor oficinas na XVIII SEMAT. Reiterou à importância de se ter mais 
oficinas para serem ofertadas no referido evento, uma vez que até então tem-se somente a proposta de 
4 oficinas. A profa Marcia comunicou que foi enviado via e-mail para o corpo docente da 
Especialização da Educação Matemática o cronograma de aulas atualizado. Salientou que para a 
obtenção da aprovação no referido curso a nota é 70. Agradeceu a presença dos professores do curso 
de Licenciatura em Matemática que participaram do evento “Café Pedagógico”. Destacou ainda que 
foi entregue pela profa Marcele da PROCEA, materiais que poderão ser utilizados em atendimento aos 
estudantes deficientes visuais e que houve a indicação da comissão de acessibilidade do Campus, o 
qual ela participa, do nome da técnica Juliana para auxiliar na explicação de como utilizar os materiais. 
a fim de explorar as potencialidades desses recursos com intuito de contribuir no processo formativo 
acadêmico dos estudantes. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a reunião às dez horas e 
sete minutos, e eu, Eliana Alves Pereira Leite, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos 
demais membros do Conselho de Departamento que participaram da reunião. 

Bd Lo 
“Lenilson Sergio Candido      
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ATA DA 9º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 

ESTATÍSTICA DA UNIR — JI-PARANÁ 
REALIZADA EM 28/11/2018 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2018, às 09:00 h, no LABMAT — Laboratório de 

Matemática do campus da UNIR de Ji-Paraná/RO, teve início a 9º Reunião Extraordinária do 

Departamento de Matemática e Estatística, conduzida pelo Chefe de Departamento Prof. Dr, 

Lenilson Sergio Candido, com a presença dos professores: Carlos, Dilson, Eliana, Elisângela, 

Emerson, Enoque, Fernando, Gabi, Irene, Lais, Luana, Lucia, Marcia, Marlos, Nério, Ricardo, 

Roziane, Vânia e José Ailton. Técnica de informática Juliana. Representantes discentes: Ingryd 

Luana Wonczak de Paula e Melquisadec de Souza Oliveira. PAUTA: 1º) Apuração de 

informações sobre o desenvolvimento das aulas do professor Enoque da Silva Reis: O Prof. 

Lenilson fez uma exposição resumida sobre o assunto para a ciência do CONDEP e do Prof. 

Enoque, disse que foi conversar com os alunos em sala de aula para averiguar a situação da 

disciplina e como resposta os alunos disseram que as aulas estavam sendo ministradas com algumas 

trocas de aula é que a disciplina de tecnologia estava correndo bem e que havia problemas em 

relação à disciplina de metodologia científica. Ao lhe ser dada a palavra, o Prof. Enoque explicou a 

dinâmica adotada para suprir a sua ausência do Campus, relatando sobre o sistema de aulas 

ministradas de forma condensada. Antes de iniciar a discussão, a Prof*. Gabi procedeu à leitura da 

ata anterior para relembrar a situação tratada e que motivou a discussão. Dada a palavra aos 

professores, se manifestaram. Assim o Prof. Nério solicitou que o Prof. Enoque explicasse como 

está a questão doutoral, o tempo que ainda falta para a conclusão e como está administrando o 

tempo dedicado ao doutorado e às aulas no departamento. Em resposta, O Prof. Enoque informou 

que já concluiu várias disciplinas e também já se submeteu aos exames de proficiência em língua 

estrangeira. Disse que no primeiro semestre de 2018 as aulas do doutorado aconteceram 

semanalmente, de forma “aulas corridas” e que no segundo semestre de 2018, as aulas aconteceram 

nas quintas feiras. Salientou que neste semestre irá finalizar as disciplinas e o primeiro semestre de 

2019 será reservado para escrever a tese e participar de seminários. Relatou que deve se qualificar 

até julho de 2019 e que a previsão para a defesa da tese é para Janeiro de 2020. Dada a palavra para 

o Prof. Emerson, este solicitou ao Prof. Enoque que respondesse à primeira pergunta feita pelo Prof. 

Lenilson, a respeito de solicitação feita pela direção do Campus quanto às informações acerca das 

ausências do professor. Em resposta o Prof. Enoque disse que informou à direção do Campus que 

está cursando o doutorado e que mostrou o rol de disciplinas. o Prof. Lenilson informou que esse 

fato ocorreu em Setembro de 2018 e não houve abertura de processo, que o procedimento foi por 

meio de memorando. O Prof. Lenilson disse que irá buscar esclarecimentos junto à direção. porque 

o documento veio assinado pela secretaria. e a secretaria não tem poder para pedir documento aos 

departamentos, pois quem tem essa prerrogativa de pedir é a direção. O Prof. Lenilson conversou 

com Prof. João Batista, este informou que é melhor conversar com Prof, João Gilberto. a partir 

disso o Prof. Lenilson disse que está esperando o Prof. João Gilberto retornar das [érias para 

conversar sobre a assinatura deste documento. o Prof, Emerson questionou se era um processo ou 

memorando. o Prof. Lenilson informou que é um memorando encaminhado com assinatura do 

secretário Marcelino. e devido as férias do secretário ainda não foi resolvido esta questão. Dada a 

palavra ao Prof. Fernando, este falou sobre a improcedência da reclamação que ocorreu por parte de 

seu aluno e relatou sobre a questão da forma como ministrar as disciplinas com carga horária de 80 

horas. se manifestando no sentido de que fica a critério do professor em conduzir as aulas de várias 

formas, desde que sejam bem realizadas e que atinjam o objetivo. Em relação à Prof! Gabi, esta 

perguntou sobre o processo que foi aberto em setembro, mas o Prof. Lenilson disse que não se 

tratava de processo mas sim de memorando. A Prof. Gabi indagou qual a resposta dada a direção 

sobre o memorando. o Prof. Lenilson disse que o memorando refere-se a uma solicitação realizada 

pela secretaria da direção e não respondeu ainda porque a secretaria não tem competência de 

solicitar nada a chefia, quem tem csta competência é a direção do Campus. e que cle ja havia falado       



por telefone com o Diretor Prof. João Gilberto sobre esta situação e que estaria aguardando o 

retorno do diretor de suas férias para responder a solicitação realizada pela secretaria. Profº Gabi 

questionou sobre o Plano de Ensino, enfatizando que neste documento, não foi inserido a forma 

diferenciada de ministrar aulas. Salientou que essas mudanças deveriam constar nos Planos de 

Ensino para se evitar situações como esta que está sendo discutida. Ao responder aos 

questionamentos, o Prof. Enoque disse que em relação à disciplina de metodologia, teve que 

proceder alterações e refazer o cronograma, por falta de sábados. Reconheceu a sua falha por não 

ter inserido no plano de ensino. Ao se manifestar, a Prof? Roziane falou que as disciplinas são 

presenciais e por isso as de 40, 80 e 120 horas devem ser ministradas em sala de aula, disse ainda, 

que a universidade não permite a forma modular. Se houve reclamação por parte dos representantes, 

salientou a necessidade de se levar em consideração o que foi dito por eles. Disse que se houve 

alunos que não assinaram o documento para que ocorresse alteração no cronograma ou nas aulas, 

essas alterações não poderiam ter ocorrido. Salientou que no inicio do ano o Prof. Enoque disse que 

não iria pedir afastamento, porém não compareceu às reuniões. Em resposta a estas indagações, o 

Prof. Enoque falou que nem todos os alunos assinaram a lista porque não estavam presentes na sala 

de aula, salientou que estes alunos não estiveram presentes em diversas aulas e que neste caso não 

caberia a ele sair em busca destes para que assinassem a lista. Sobre o processo de afastamento, 

disse que lhe foi negado, por esta razão decidiu que não iria mais pedir afastamento. Sobre a 

ausência nas reuniões disse que poderia ser colocadas as faltas, pois não esteve presente, uma vez 

que, conforme o regimento, em caso de três faltas consecutivas o conselheiro perde o seu direito de 

voto. Disse que como já havia tido no inicio, estas três faltas, se recusou a comparecer às reuniões 

para ser meramente ouvinte, sem ao menos ter o direito de opinar a respeito dos assuntos.. 

Mencionou sobre a questão do voto dos professores afastados ou ausentes. Questionou se O 

professor afastado pode votar e que esta questão precisa ser revista. O Prof. Lenilson disse que esta 

questão está regulamentada no regimento. A Prof!, Roziane perguntou se o Prof. Enoque havia 

recebido notificação por escrito por estar faltando. Disse que recebeu e que não compareceu às 

reuniões porque não tem direito a voto. Dada a palavra à Prof! Márcia, disse que estava ausente na 

reunião anterior, mas que tem ouvido algumas reclamações sobre a ausência do Prof. Enoque em 

parte das aulas. Disse que no novo Projeto Pedagógico do Curso de Matemática é previsto aulas 

práticas e que essas podem ser desenvolvidas fora da sala de aula. As 40 horas aulas da disciplina de 

Tecnologia que estava sendo ministrada pelo Prof. Enoque é de Prática e as 20 horas da disciplina 

de Metodologia também são atividades de natureza prática. A Prof*. Marcia considerando a 

qualidade de ensino, sugeriu ao Prof. Enoque que pedisse afastamento em 2019, para evitar estes 

problemas e também para concluir o doutorado. O Prof. Lenilson salientou que se levar em conta a 

cota dos 20%, o Prof. Enoque não poderia ser liberado, contudo poderá sair para concluir o 

doutorado se o Conselho aprovar o seu afastamento. Assim, deixou as seguintes questões para 

reflexão: Quais são as demandas atuais? Como o Departamento está conduzindo estas demandas e 

resolvendo as questões? A Prof! Roziane disse que o Conselho sempre apoia a qualificação dos 

professores e por isso, perguntou o porquê do Prof. Enoque não ter solicitado o afastamento e assim 

evitar esta situação. A Profº Marcia insistiu que o Prof. Enoque respondesse sobre a decisão de pedir 

ou não o afastamento. Ele repetiu a informação de que lhe foi negado na primeira vez e por isso não 

se importou que os Professores Marcio e Patrícia fossem liberados. Disse que não pediu o 

afastamento para que estes professores pudessem sair para o doutorado. A Prof. Roziane disse que 

não teve conhecimento sobre esse primeiro pedido de afastamento que não foi concedido. A Prof. 

Marcia voltou a questionar se o Prof. Enoque decidiu se afastar em 2019. Se irá apresentar o pedido 

de afastamento novamente. O prof. Enoque concordou e disse que irá solicitar o afastamento. O 

Prof. Marlos falou que repõe aos sábados as aulas que caem em feriados e observou que tem 

colegas terminando suas aulas antes dele. Falou sobre a sua preocupação de um dia, algum membro 

deste CONDEP ser questionado sobre a ausência do professor Enoque sem que o Conselho tenha 

tomado as providências cabíveis. O Prof. Enoque se manifestou no sentido de que não sabia da 

necessidade de se proceder às alterações no Plano de Ensino. Salientou que faz o controle das faltas 

no doutorado para atender às trocas realizadas e que para tanto, o diário das disciplinas do 
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doutorado poderá demonstrar as faltas que estão no limite. Disse que pode justificar as ausências no 

Campus, com as faltas que constam no Diário. O Prof. Marlos salientou a importância de sair para 

cursar o doutorado de forma oficial, para resguardar os direitos. A Prof! Gabi disse que as alterações 

precisam ser documentadas e que a questão em discussão abrange um semestre e por isso o Plano 

deve ser registrado e alterado. Questionou sobre o documento que consta a assinatura dos alunos. O 

Prof. Enoque tornou a repetir que nem todos assinaram e que no Plano de Ensino não constam as 

mudanças realizadas durante o período letivo. Em seguida a Prof! Eliana comentou sobre o 

constrangimento dessa situação tanto com relação aos membros do Conselho quanto ao Prof. 

Enoque. Com relação ao afastamento, disse que é de interesse do Departamento que ele se 

qualifique em nível doutoral. O que não se pode concordar é com a forma como tudo está 

acontecendo, visto que fouve pedido e apreciação pelo DME sobre o seu afastamento. Esclareceu 

que primeiro o afastamento deve ser apreciado pelo Conselho do Departamento e depois pelo 

CONSEC e demais instâncias. Em seguida comentou e perguntou: Na fala do Professor foi 

mencionado que se tem desenvolvido ensino, pesquisa e extensão, sendo assim quais são os 

projetos de pesquisa e extensão visto que não se recorda de ter sido analisado pelo CONDEP 

nenhum desses projetos elaborados pelo Professor? A Professora salientou que de fato existe uma 

flexibilidade de atividades com relação às horas destinadas a prática, sendo 20 horas da disciplina 

da Metodologia da Pesquisa Científica, e 40 da disciplina de Tecnologias Educacionais aplicadas ao 

Ensino de Matemática. Isso implica em dizer que podem ser realizados diferentes tipos de 

atividades para serem computadas nessa carga horária destinada a prática, conforme cônta no PPC, 

e não necessariamente tem que ser na escola, fora do espaço acadêmico. E quando isso ocorre faz se 

necessário ter acompanhamento do Professor em tais atividades. Salientou, ainda, a necessidade de 

se providenciar o seguro de vida para os acadêmicos que realizam atividades externas à instituição. 

Quanto à disciplina de Metodologia a Professora manifestou a preocupação por não ter sido ainda 

trabalhado com os alunos sobre o projeto de pesquisa e que esse é um item obrigatório visto que 

consta na ementa e conteúdos programáticos da referida disciplina. A Professora perguntou, ainda, 

se os conteúdos programáticos estão sendo efetivamente cumpridos. Em resposta o Prof. Enoque 

disse: Em relação à disciplina de Tecnologias Educacionais aplicadas ao Ensino de Matemática, 

disse que executou os procedimentos referentes ao seguro para resguardar a saída dos alunos para as 

outras escolas. Com relação à disciplina de Metodologia, na parte prática, disse que as aulas não 

ocorreram conforme o previsto e por esse motivo foram feitas as mudanças no Plano de Ensino. A 

Prof! Eliana perguntou: Até que unidade foi trabalhado? Em resposta foi dito: até a unidade VI — 

elementos pré-textuais. Disse que trabalhou os quesitos da ementa e que deixou por último a parte 

da elaboração do projeto. Em relação aos elementos ensino, pesquisa e extensão, o Prof. Enoque 

disse que não está fazendo a extensão. A Prof! Vânia perguntou se haveria aula de mat II, no 

período noturno também, haja vista que essa disciplina será oferecida no período vespertino. Disse 

que nesse semestre está ministrando aula de MAT |. turma especial. no periodo noturno. por isso 

quer saber como ficarão esses alunos, se irão ter aula de Mat Il a noite. Falou sobre a possibilidade 

de trocar o horário destas disciplinas para o próximo semestre para não ter o problema de choque de 

horário. O Prof. Emerson ressaltou que a execução do Plano de Ensino das disciplinas ministradas 

pelo Prof. Enoque está comprometida, disse que a ida dos alunos às escolas necessita da presença 

do professor responsável pela disciplina. Esclareceu que as mudanças que foram feitas nos horários 

remarcados das disciplinas ministradas pelo Prof. Enoque neste semestre acarretaram consequências 

para o curso no sentido de fazer com que os alunos tivessem que assistir às aulas de duas disciplinas 

dadas ao mesmo tempo no mesmo horário. O Prof. Emerson perguntou ao Prof. Enoque quando ele 

havia ingressado no Doutorado, uma vez que era de conhecimento que antes do Prof. ingressar no 

doutorado, o então chefe de departamento do DME, Prof. Reginaldo Tudeia, havia encaminhado 

faltas do Prof. Enoque ao DRH da UNIR. Em seguida, questionou ao Prof. Enoque sobre a sua 

ciência de ser professor com Dedicação Exclusiva-DE, e que por esse motivo deveria sempre pedir 

autorização para os deslocamentos para fora do Campus de Ji-Paraná. Pediu ao Prof. Enoque para 

dizer qual foi o seu maior tempo de ausência ininterrupta da UNIR. Ao responder, o Prof. Enoque 

disse que foi de nove dias. Neste momento, o Prof. Emerson explicou que a preocupação é no 

   



sentido de que qualquer aluno poderia acionar a justiça por conta de tais acontecimentos. Assim, 

comentou que há uma insegurança jurídica quanto aos conselheiros do CONDEP sobre tal situação. 

E assim, como Conselho, e para resguardá-lo, o Prof. Emerson disse que era preciso se proceder as 

ações necessárias segundo os preceitos legais quanto à apuração das informações sobre a ausência 

do Prof. Enoque. Em resposta o Prof. Enoque disse que tem conhecimento do que está ocorrendo. O 

Prof. Nério falou que o Prof. Enoque mesmo sabendo da existência das diretrizes contidas nos 

regimentos e resoluções o Prof. Enoque as ignorou em seu exercício e que o CONDEP 

compreendeu a necessidade de sua qualificação, mas não é conivente da forma que esta sendo feito 

e. portanto, sugeriu ao Prof. Lenilson a necessidade de instaurar o Processo Administrativo diante 

dos fatores declarados em reunião para proteger o CONDEP, pois se não forem tomadas as 

devidas providencias, o Conselho poderá sofrer as sanções. O Prof, Nerio disse ainda que é preciso 

verificar, mas que possivelmente passa de 60 dias de afastamento ilegal neste ano considerando a 

declaração do Prof. Enoque que disse que cursou regularmente disciplinas de doutorado na U EMS. 

Desta forma indicou a necessidade de saber com base em documentos quantos dias de aulas 

efetivamente frequentou na UFMS durante este ano e no ano passado. O Prot, Nério chamou 

atenção para a Lei 8112/90 do Regime Disciplinar disse que em vários momentos os fatos ocorridos 

que foram declarados na reunião não condizem com o que está definido na Lei 8112/90, e citou 

diversos artigos e incisos relacionados aos fatos que foram declarados na reumão. Prof. Emerson 

perguntou aos conselheiros o número máximo de faltas que o servidor pode ter, o Prof. Nerio disse 

que o servidor pode ter no máximo 60 dias durante o ano de faltas ou 30 dias diretos para que se 

materialize os fatos e se prossiga com instauração do processo administrativo sumário. Tambem 

disse que pelos fatos declarados pelo Prof. Enoque nesta reunião é suficiente para instaurar processo 

administrativo é dispensa a instauração de uma sindicância, por exemplo o professor Enoque 

permanecer o primeiro semestre de 2018 realizando disciplinas regulares na UFMS. Neste momento 

o Prof. Lenilson interviu e disse que nos procedimentos da UNIR não se instaura processo 

administrativo de imediato. mas uma sindicância para apurar os fatos. Prof. Nerio discordou das 

afirmações do Prof. Lenilson e disse que já temos fatos suficientes para instaurar até um processo 

administrativo sumário e disse, ainda, que não é conivente com a conduta do professor que está 

sendo discutida. Em seguida, o Prof. Lenilson fechou as discussões e abriu para os indicativos. O 

Prof. Enoque se manifestou dizendo que já respondeu aos questionamentos. Os indicativos foram: 

  

| — Proposta feita pelo 
Prof. Emerson 

Instauração de 
Apuração dos fatos 
conforme os trâmites 

legais 

2 — Proposta feita pelo 
Prof. Fernando 

Apuração | conforme 
ocorreu em relação à 

Prof! Erica 

3 — Proposta feita pela 

Prof! Marcia 

O cumprimento da 
carga horária das 
disciplinas e pedido de 
afastamento para o ano 
de 2019 e as medidas 
necessárias devem ser 

tomadas pela Direção. 

4 - Abstenções 

  

  
| — Prof. Dilson 
2 — Prof?. Eliana 

3 - Prof!. Elisângela 
4 — Prof. Emerson 

5 - Proft. Gabi 

6 - Prof?. Lais 

7 — Prof. Marlos 

8 — Prof. Nério 

9 - Prof!. Roziane 

10 — Ingryd 
11 — Melquisadec   

| — Prof. Fernando 

  
1 — Prof. Carlos 

2 - Profit, Irene 

3 — Prof. Lenilson 

4 - Prof!. Luana 

5 - Prof! Lucia 

6 - Prof. Márcia 

7 — Prof. Ricardo 

8 - Prof! Vânia   
| — Juliana 

2 — Prof. José Ailton 
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        TOTAL: 11 TOTAL: 1 TOTAL: 7,5 TOTAL: 1,5 
  

2º) Processo Eletrônico nº 99955899.000014/2018-72 que trata do desmembramento do DME — 

o Prof. Emerson leu o parecer favorável ao desmembramento de oito páginas. Em seguida foi 

colocada em discussão e votação a necessidade de se prorrogar a reunião por mais vinte minutos. 

Por maioria dos votos favoráveis à prorrogação, deu-se continuidade à reunião. Foi colocada em 

discussão a questão do desmembramento. A Profº. Roziane falou que por ser de um processo de 

desmembramento, já deveria constar neste a divisão dos bens, dos professores e dos recursos. A 

Prof. Marcia disse que isso deveria ser feito em um momento posterior, por meio de uma comissão 

que irá verificar quais são os bens existentes e quais são aqueles adquiridos para cada departamento. 

O Prof. Nério salientou que caminham juntos no processo de desmembramento declarados no relato 

do Prof. Emerson, a descrição do planejamento pois este é essencial estar em contido neste processo 

para possibilitar o posicionamento dos conselheiros quanto ao desmembramento do DME e 

requereu vistas do processo para relatar sobre os pontos essenciais no planejamento. O discente 

Melquisadec questionou sobre as vantagens do desmembramento, o que foi esclarecido pelo Prof. 

Emerson. O Prof. Lenilson informou que o Prof. Nerio tinha o prazo até segunda-feira as 8:00h para 

devolver o processo Eletrônico nº 99955899.000014/2018-72 que trata do desmembramento para o 

DME. e também convocou os conselheiros para reunião extraordinária para segunda-feira as 8:00hs, 

conforme o regimento do DME. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 12:]5Smin, e 

eu, professora Irene Yoko Taguchi Sakuno, secretária “ad-hoc” lavrei a presente Ata que segue 

assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. 

Irene Yoko Taguchi Sakuno Lenilson Sergio Candido 

Ji-Paraná/RO, 28 de novembro de 2018. 
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PROFESSOR ASSINATURA 
  

  

Carlos Alberto Almendras Montero 
  

Dilson Henrique Ramos Evangelista 
  

Eliana Alves Pereira Leite 
  

Elisângela Candeias Biazatti 
  

Emerson da Silva Ribeiro a 
  

Fernando Luiz Cardoso EE = 
  

Gabi Nunes Silva 
  

Irene Yoko Taguchi Sakuno 
  

Lais Mayara Azevedo Barroso 
  

Lenilson Sergio Candido 
  

Luana Lúcia Alves de Azevêdo 
  

Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias 
  

Márcia Rosa Uliana Mupais Remo QU 
  

Marlos Gomes de Albuquerque CoMELo Andenç 
  

Nério Aparecido Cardoso 
  

Ricardo José Souza da Silva 
  

Roziane Sobreira dos Santos 
  

Vânia Corrêa Mota 
  

Juliana Valin Campos (técnica) 
  

Jose Ailton Alencar da Silva 
  

  

Representante Discente 
  

Ingryd Luana Wonczak 
  

Melquisadec de Souza Oliveira 
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. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO . 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - DME 

ATA DA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA — DME REALIZADA EM 03/10/2018 

Aos três dias do mês de outubro de 2018, às oito horas e cinco minutos, no Laboratório de Matemática 

— LABMAT, Campus da UNIR de Ji-Paraná, teve início a 9º reunião ordinária do Conselho do 

Departamento de Matemática e Estatística — DME, conduzida pelo Chefe do Departamento Lenilson 

Sergio Candido, com a presença dos professores: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Carlos Alberto 

Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela 

Candeias Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro. Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, José Ailton 

Alencar da Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fátima de 

Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido 

Cardoso, Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos e Vania Corrêa Mota e dos discentes: 

Ingryd Luana Wonczak e Melquisadec de Souza Oliveira. A professora Irene Yoko Taguchi Sakuno 

participou como ouvinte, visto que está afastada para doutorado. A reunião contou com os seguintes 

pontos de pauta: 1) Solicitação de inclusão de itens na pauta; 2) Posse dos representantes discentes. 3) 

Comunicados: Da Direção: do-Chefe do Departamento; 4) Aprovação de ad-referendum, Afastamento 

da professora Roziane Sobreira: 5) Semana da Matemática informes e ajustes: 6) Comissão para 

providenciar as tomadas de decisões sobre a Pós-Graduação para 2019; 7) Plano de Qualificação docente 

2018/2019, Relato e parecer da Comissão sob a presidência do professor Ricardo José Souza da Silva; 

8) Disciplinas 2019; 9) Uso dos diários pelo SIGAA, breve apresentação pela professora Lúcia. Ponto 

1: Foi solicitado pelo presidente do Conselho do Departamento e aprovado pelo Conselho a inclusão 

dos seguintes itens de pauta: Coordenação do LABMAT. Relato e parecer dos processos 

23118.002869/2018-12 é 23118.002868/2018-60, ambos os processos são de Progressão Funcional da 

professora Luana. Planos de trabalho 2018 do professor José Ailton e da professora Luana. Planos de 

Ensino das disciplinas Matemática I e Estatística II do curso de Licenciatura em Matemática, ministradas 

pela professora Vania. Plano de Ensino da disciplina Informática Aplicada à Estatística do curso de 

Bacharelado em Estatística, ministrada pela professora Luana. Definição do turno e período do curso de SB 

Licenciatura em Matemática. Ponto 2: Posse dos representantes discentes: O professor Lenilson deu 

posse aos representantes discentes Ingryd Luana Wonczak e Melquisadec de Souza Oliveira e indicou 

que ambos consultem o Regimento do Conselho de Departamento, para conhecimento das normas. 

Ponto 3: Comunicados do Chefe do Departamento: 1) O Chefe do Departamento comunicou 

justificativa de ausência na reunião, da servidora técnica Juliana, 2) O projeto de cooperação técnica da 

professora Lúcia já foi assinado e publicado no Diário Oficial da União - DOU e o professor Lenilson 

está realizando os procedimentos para o cadastro da professora Lúcia no SINGU; 3) O sistema SIGAA É 

   

  

á está implementado na instituição e em breve os diários estarão disponíveis nesse sistema; 4) O SEI 

também já está implementado, dessa forma, todos os docentes devem se cadastrar nesse sistema; 5) O 

NDE do curso de Estatística pediu embargo do processo nº 23118.002113/2018-65 e o professor 

Lenilson entende que o processo deve retornar a direção do campus para parecer: 6) O professor Lenilson 

disse que ao realizar o inventário de bens constatou que grande parte dos imobiliários do DME não estão 

 



no nome dele e solicitou que todos os professores façam o inventário de bens para que seja possível 

verificar no nome de quem, estão os bens. Ponto 4: Aprovação de ad referendum, Afastamento da 
professora Roziane Sobreira do dia 20 e 21 de setembro para participar do IV Simpósio de Recursos 

Hídricos em Rolim de Moura — RO. Aprovado por unanimidade. Ponto 5: Semana da Matemática 
informes e ajustes: Número de inscritos - O professor Lenilson comunicou que segundo relatório 
fornecido pela Juliana o evento tem 80 (oitenta) inscritos. A professora Fanny disse que alguns alunos 

não conseguiram realizar a inscrição. A professora Laís sugeriu que fosse verificado se está determinado 

um número máximo de inscrições no even3. Recursos - A professora Fanny comunicou que o recurso 
da FAPERO ainda não está liberado. Porém as professoras palestrantes já confirmaram presença. O 
professor Lenilson comunicou que o recurso oferecido para o coffee break foi menor que o esperado. 

Trabalhos Científicos - A professora Eliana comunicou que a comissão científica recebeu 25 (vinte e 
cinco) trabalhos, sendo 19 (dezenove) submetidos à modalidade trabalho completo e 6 (seis) a de resumo 

expandido. E que essa semana serão encaminhados os pareceres dos avaliadores para os autores. Oficinas 
- O professor Carlos comunicou que foram propostas 10 (dez) oficinas e que será necessário contar com 

apoio dos alunos do PIBID. Disse ainda, que uma das proponentes solicitou Tradutor e Intérprete de 

« LIBRAS. A professora Fanny disse que a solicitação será feita pelo SEI. Cerimonial - A professora 

« Fanny comunicou que devido a falta de recurso para passagem, a comissão de cerimonial da UNIR/Porto 

9) Velho não comparecerá ao evento. Dessa forma, será necessário eleger uma comissão de cerimonial para 
5 o evento. Ponto 6: Comissão para providenciar as tomadas de decisões sobre a Pós-Graduação para 
3 2019: O professor Lenilson esclareceu que a pedido da Coordenação de Pós-Graduação foi indicado 

eleger uma comissão para correção no edital de seleção, quanto a inconsistências. para que possa ser 
S feita uma nova seleção de alunos para 2019. A comissão foi constituída pelas professoras Márcia, Eliana 
> e Vania. E foi aprovada por unanimidade. Ponto 7: Plano de Qualificação docente 2018/2019, Relato e 

arecer da Comissão sob a presidência do professor Ricardo José Souza da Silva: O professor Ricardo R da C b a presidência do professor Ricardo José Souza da Silva: O professor Ricard 
Ss fez a leitura do Relato e após as discussões houveram dois indicativos. Primeiro indicativo, do professor 

Dilson e professora Fanny - Aprovar o relato da comissão, condicionado a comissão fazer a alteração na 

3 tabela de distribuição de afastamentos: uma tabela de afastamentos para pós-graduação e uma tabela de 
=z afastamentos em virtude do quinguênio. Segundo indicativo, do professor Nerio - O item ser retirado de 

= pauta é marcar uma reunião extraordinária para aprovação do processo. após a comissão gerar as duas 
3 listas de afastamentos separadas. Em regime de votação, o primeiro indicativo recebeu 9 (nove) votos e 
e o segundo indicativo 7,5 (sete votos e meio). Houve ainda, 3 (três) abstenções. Ponto 8: Disciplinas 
as 2019; As disciplinas 2019 foram aprovadas conforme anexo. Na distribuição de disciplinas do curso de 

Licenciatura em Matemática as disciplinas Didática Geral e Psicologia da Educação estão juntas em um 
mesmo período. Desse modo, uma alternativa para se propiciar aos alunos um melhor aproveitamento 
dos conceitos abordados em ambos componentes curriculares (Didática Geral e Psicologia da Educação) 

o Conselho do DME aprovou por unanimidade a disciplina Didática Geral ser transferida para o quarto 

período. Após esse momento foi discutido as faltas do professor Enoque nas reuniões e se o mesmo tem 

cumprido a carga horária de ensino. O professor Lenilson disse que vai incluir como ponto de pauta da 
próxima reunião, a apuração do afastamento irregular do professor Enoque, para cursar doutorado. Em 
ato contínuo da reunião foi retirado de pauta o ponto 9 e passou-se a análise dos itens incluídos na pauta. 
Ponto 10: Coordenação do LABMAT: Foi eleito como Coordenador do LABMAT, o professor 
Lenilson, que assumirá a coordenação a partir de janeiro de 2019. Ponto 11: Continuidade da oferta do 
curso de Licenciatura em Matemática em turno intercalado. Após discussão sobre as implicações 
negativas da fixação do curso em um único turno o Conselho do DME aprova por unanimidade a 

continuidade de oferta do curso de Licenciatura em Matemática em turno intercalado vespertino e 
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entradas nos anos ímpares, turno vespertino e nos anos pares, turno noturno. Ponto 12: Processos 

23118.002869/2018-12 e 23118.002868/2018-60 — Progressão Funcional Professora Luana Lúcia Alves 
de Azevedo, comissão presidida pela Professora Laís. Os relatos dos processos foram aprovados por 
unanimidade. Ponto 13: Planos de Trabalho 2018 dos professores José Ailton e Luana. Os Planos de 
Trabalho foram aprovados por unanimidade. Ponto 14: Planos de Ensino das disciplinas Matemática 1 

e Estatística II do curso de Licenciatura em Matemática, professora Vania e Plano de Ensino da 

fe 27, deles qe8 VS fi quo 

“noturno conforme consta no Projeto Pedagógico vigente. Para melhor organização se deliberou para as. 
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disciplina Informática Aplicada à Estatística do curso de Bacharelado em Estatística, professora Luana. 

Os Planos de Ensino foram aprovados por unanimidade. Comunicados: A professora Fanny comunicou 

que a liminar para sua remoção temporária para UFMT já foi concedida. A professora Laís comunicou 

que já estão abertas as inscrições para o | Workshop em Estatística Aplicada e que a palestra de 

encerramento será proferida por um pesquisador da Embrapa. E solicitou aos professores do DME que 

divulguem o evento. O representante discente Melquisadec, comunicou que no dia 19 de outubro o 

Diretório Acadêmico promoverá a Festa das Regiões. O DME ainda não havia recebido comunicado da 

Direção do Campus a respeito do evento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze 

horas é quarenta e um minutos. Eu, Elisângela Candeias Biazatti, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata 

que segue assinada pelos membros do Conselho de Departamento presentes na reunião. 

Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos 
  

Carlos Alberto Almendras. Montero 
  

Dilson Henrique Ramos Evangelista 

Eliana Alves Pereira Leite   
    

Elisângela Candeias Biazatti 

Emerson da Silva Ribeiro 
  

Fernando Luiz Cardoso 

Gabi Nunes Silva 

Irene Yoko Taguchi Sakuno 

  

  

Sady Nmes Gilva 

  

Laís Mayara Azevedo Barroso 

Lenilson Sergio Candido 

Luana Lúcia Alves de Azevedo 

Márcia Rosa Uliana 

Marlos Gomes de Albuquerque 

Nerio Aparecido Cardoso 
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Ricardo José Souza da Silva 

Roziane Sobreira dos Santos 

Vania Corrêa Mota 

José Ailton Alencar da Silva 

Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias 

Ingryd Luana Wonczak 

Melquisadec de Souza Oliveira 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

Distribuição das disciplinas para 2019-1 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

MATEMÁTICA 

o Disciplina CH | Professor(a) 
Q 

o E DEJ30313 Física Básica 80 | Ricardo 
q 

E 'S | DEJ30312 Políticas Educacionais: 80 | Irene 
o E Organização da 
—  2| DEJ30310 Matemática 1 120 | Vânia 

q 

2 | DEJ30311 Matemática II 120 | Enoque 

Ss Disciplina CH | Professor(a) 
Q 

E DEJ30324 Educação e Inclusão no Ensino de | 80 | Marcia 
E | Matemática 
S 2 | DEJ30322 Cálculo 1 120 | Carlos 

U 

S E | DEJ30321 Psicologia da Educação 80 | Eliana 

E O | DEJ30320 Lógica Matemática 40 | Marlos 
én DEJ30319 Geometria Espacial 80 | Fernando 

a Disciplina CH | Professor(a) 
Q 

= DEJ30328 Cálculo Numérico 80 | Luana 
E Ss 
z 5 DEJ30327 Cálculo II 80 | Marlos 

a - | DEJ30324 Educação e Inclusão no Ensino de | 80 | Marcia 
B Ê Matemática 
2 DEJ30326 Tópicos de Educação Matemática 80 | Eliana 

+ DEJ30325 Geometria Analítica e Vetorial 80 | Fernando 

Disciplina CH Professor(a) 
q 

s DEJ30013 Álgebra Linear 120 | Carlos 

5 DEJ30111 Estagio Supervisionado do Ens. 160 | Emerson 

A Fund. 

S DEJ30112 Legislação Educacional 40 Irene 

2 DEJ30113 Pratica do Ensino Medio 40 Fanny 

% Seminários em Matemática 40 Lenilson           

  

 



  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

Disciplina CH | Professor(a) 

S | DEJ30306 LIBRAS 80 

E DEJ30115 Analise Real 80 | Lúcia 

s DEJ30116 Estagio Supervisionado do Ens. 160 | Fanny 

s Médio IH 
& | DEJ30197 TCC - Trabalho de Conclusão de | 40 Lenilson 

é Curso 
So 

DEJ30266 Atividade complementares Lenilson 

ESTATÍSTICA 

a Disciplina CH | Professor(a) 

$ DEJ30438 Informática Aplicada a Estatística 80 | José Ailton 

ã É DEJ30437 Inglês Instrumental 80 | Irene 

S E | DEI30436 Estatística | 80 | Lais 

5 O | DEJ30435 Metodologia de Pesquisa Científica 40 | Nério 

— DEJ30434 Matemática Básica 120 | Gabi 

a Disciplina CH | Professor(a) 

Z DEJ30448 Demografia | 80 José Ailton 

ã Ê DEJ30447 Álgebra Linear 80 | Gabi 

& | DEI30446 Inferência | 80 | Gabi 

& O | DEJ30445 Probabilidade | 80 | Luana 

êm DEJ30444 Cálculo II 80 Laís 

Disciplina CH | Professor(a) 

B DEJ30176 Analise de Regressão 80 Elisângela 

E DEJ30177 Análise Multivariada 80 Luana 

o DEJ30182 Inferência II 80 Elisângela 

E DEJ30181 Processos Estocásticos 80 Dilson 

o Optativa Tópicos Especiais de Estatística 80 Roziane 

Disciplina CH | Professor(a) 

É É | DEJ30187 Estagio Supervisionado 160 | Nério 
É E DEJ30268 Estatística Não Paramétrica 80 Roziane 

o DEJ30269 Introdução à Inferência Bayesiana 80 Laís         
  

  

 



  

  

    
  

  

  
  

  

  

        

DEJ30270 Planejamento de Experimentos II 80 Vania 

TCC 20 | Dilson 

S Disciplina CH | Professor(a) 

E 80 José Ailton 

2 80 José Ailton 

ag 80 Elisângela 
o 
A 40 Gabi 

  

  

 





ATA DA 10º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA DA UNIR — JI-PARANÁ 

REALIZADA EM 05/12/2018 

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2018, as 08:00 h, no LABMAT — Laboratório de Matemática do 

campus da UNIR de Ji-Paraná/RO, teve início a 10º Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática 
e Estatística, conduzida pelo Chefe de Departamento Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido, com a presença dos 
membros: Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira 
Leite, Elisângela Candeias Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso. Gabi Nunes Silva, 

Irene Yoko Taguchi Sakuno, José Ailton Alencar da Silva, Lais Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves 
de Azevêdo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, 
Nerio Aparecido Cardoso, Ricardo José Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos, Vania Corrêa Mota, 

Juliana Valin Campos e os representantes discentes Ingryd Luana Wonczak de Paula e Melquisadec de Souza 
Oliveira. A professora Irene chegou as 8:18 e pediu ao conselho o direito de voto o qual foi aprovado por 
unanimidade. O professor Lenilson iniciou a reunião justificando a interrupção de suas férias devido a suas 
atividades em sala de aula e a relatórios que devem ser finalizados referente ao projeto de Especialização em 
Educação Matemática. 1º PONTO DE PAUTA: Criação do Departamento de Estatística pelo 
desmembramento do DME, O professor Nerio pediu vista do processo na reunião realizada no dia 28 de 
novembro de 2018. Antes de ler seu relato o professor Nerio pediu para ler a ata da reunião realizada no dia 
03 de dezembro de 2018. O professor Lenilson proibiu o professor Nerio de ler a ata, uma vez que ele não 
reconhece o acontecimento da reunião. Assim, houve uma discussão a respeito da realização desta reunião. O 
professor Lenilson afirmou que não houve a convocação. Entretanto, alguns membros do conselho entenderam 
que havia sido convocada a reunião no fim da reunião realizada no dia 28 de novembro de 2018, sendo eles os 
membros Nerio, Gabi, Lais, Fernando, Elisangela, Luana, Roziane, José Ailton, Juliana e Melquisadec. A 
professora Marcia informou que recorreu a ata para saber se haveria a reunião e como não havia nada escrito, 
ela entendeu que não haveria reunião. A professora Lucia propôs que o conteúdo da ata seja anexada ao relato 
do professor Nério no processo, para que não se perca o que foi discutido entre os presentes nesse encontro. O 
professor Ricardo alegou que como não houve convocação via email, no seu entendimento, não haveria reunião 
e desta forma não deveria ficar com falta na reunião. Juliana alertou que não está no grupo do departamento 
no WhatsApp e que o chefe havia convocado a reunião e que seria continuidade de ponto de pauta, O professor 
Carlos afirmou que foi avisado que todas as reuniões seriam convocadas via email. A professora Vania também 
falou que não deveria ficar com falta em reunião e que em outra reunião aconteceu a mesma dúvida e todos 

esperaram a convocação. A professora Eliana propôs que o conselho se limitasse a pauta da reunião e, caso, 
algum membro se sinta prejudicado que recorra ao CONSEC. Segundo o professor Lenilson, ele precisa de 
sustentação para convocar uma reunião e além disso, é preciso ter uma pauta. E alega que a reunião do dia 28 
ce novembro de 2018 finalizou com o pedido de vista do professor Nerio. O professor Lenilson pediu para 
seguir a reunião e que a reunião realizada no dia 03 de dezembro de 2018 seja levada para o conselho de 
Campus. Encerrada estas discussões, retornou-se ao ponto de pauta e o professor Nerio leu o pedido de vista e 
lzvantou os seguintes pontos: 

e Inventário das estruturas físicas (salas de aulas, laboratórios, salas dos grupos de pesquisas, 
escaninhos, salas dos professores) e o indicativo definitivo da distribuição após separação dos cursos; 

  

    
e Inventário dos equipamentos (computadores, notebook, projetor, televisão, gravador, etc....), e o 

indicativo definitivo da distribuição após separação dos cursos; 

o Inventário dos materiais de suporte administrativos e de suporte ao exercício da docência, de forma 
que garanta a funcionalidade dos cursos até que ambos comecem a receber normalmente os materiais 
de apoia ao exercício da docência e gestão; 

* e Plano de permanência da técnica do laboratório de informática, para viabilizar o funcionamento dos 
Laboratórios de ESTATÍSTICA e GEOESTATISTICA para o curso de Estatística c demais cursos do 
campus. 

Matemática e Bacharelado em Estatística com as devidas justificativas (considero que isso não “a 

e Planejamento da migração da gestão atual para o futuro gestores dos departamentos a serem criados 

totalmente esclarecido nos relatórios anteriores). 

o Previsibilidade das funções gratificadas para gestão dos departamentos a serem criados. 

» o (treinamento, repasse de informações estratégicas para condução do curso). 

- e Planejamento da distribuição de todos os docentes do DME para os cursos de Licenciatura de 

“o 

e Inventário dos processos em abertos relacionados ao curso Ne acharelado em Estatística com o 
devido comprometimento formal da atual No para solyíciona dra gerados antes da divisão 
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dos cursos. (No meu entendimento, salvo engano existem apurações/diligências relacionadas ao o 
curso de Bacharelado em Estatística que estão em andamento). 

Desta forma, o professor Nerio afirma que concorda com o relato do professor Emerson mas que antes há a 
necessidade de um planejamento, com os pontos citados acima, para o desmembramento do curso de 
Bacharelado em Estatística. Logo em seguida o Professor Emerson leu novamente seu parecer do processo 
99955899.000014/2018-72 . Após a leitura, o professor Lenilson abriu para discussão. A professora Roziane 
solicitou que os indicativos fossem escritos no quadro para os membros saberem em que estão votando. 
Professor Nerio reforçou que está de acordo com o relato do professor Emerson e que apenas deseja que seja 
incluido no processo o planejamento para que o desmembramento ocorra. Juliana questionou se a UNIR tem 
um rito de desmembramento. Segundo o professor Emerson, que se baseou em outras situações de 
desmembramento na UNIR, inicialmente os departamentos votam no interesse em realizar o desmembramento 
e, posteriormente, realiza-se o planejamento. A professora Marcia falou que no relatório realizado pela 
comissão, convocada pela ordem de serviço 05/DME/2018, verificou-se que não há um regimento: para o 
desmembramento mas que no Campus Rolim de Moura foi realizado conforme descrito pelo professor 
Emerson. Ela ainda alerta que este é so o indicativo se irá ou não desmembrar o curso de Bacharelado em 
Estatística do DME e que depois, caso aprovado, realiza-se os demais procedimentos. Professora Eliana 
salientou que leva em torno de um ano para se efetuar o desmembramento. Professora Gabi destacou que 
acredita que tanto o planejamento quanto a decisão de separar devem ser considerados em conjunto, A 
professora Vania alertou que os bens já estão no nome dos professores e que o planejamento será uma 
consequência do desmembramento e que os bens serão divididos de forma que melhore o andamento dos dois 
cursos. Professor Lenilson afirmou que no PDI já existia a proposta de desmembramento e que já foram 
solicitadas duas salas no prédio da direção, uma destinada ao curso de matemática (onde está a chefia 
atualmente) e uma destinada ao curso de estatística (sala do NDE da estatística e matemática atualmente). 

Além disso, os laboratórios de estatística (LABEST e LABGEO) já pertencem ao curso de estatística e o 
LABMAT ao curso de matemática. As salas do Bloco 07 são divididas entre o curso de estatística e os cursos 
do DEINTER. E que assim permanecerão. Da mesma forma que duas salas no Bloco 01 pertecem ao curso de 
matemática. A sala do grupo de pesquisa GROEPEM pertence ao curso de matemática e a sala do GEPARRA 
pertece ao curso de estatística. O professor Lenilson ainda relembrou que o conselho universitário 
administrativo só irá aprovar o desmembramento se houver recurso financeiro para isso. Finalizada a 
discussão, os indicativos e os votos nominais foram: 
  

Indicativo |: Parecer do Professor Emerson Indicativo 2: Vista do professor Nerio 
  

  Carlos, Eliana, Emerson, Fernando, Lenilson, Lúcia, 

| Marcia, Marlos, Ricardo, Vania e Ingryd. 

Dilson, Elisangela, Gabi, Irene, Lais, Luana, Nerio, 
Roziane, Juliana, José Ailton e Melquisadec: 

   

    

   

                          

   

  

    “Total; 10,5 Total: 10,5 
  

Uma vez que houve empate dos votos, o Chefe de departamento, professor Lenilson, desempatou aprovando 
o primeiro indicativo. Logo após a votação a professora Marcia sugeriu que fosse dado continuidade do 
processo, em paralelo montasse uma comissão e que ao final do planejamento realizado pela comissão se 
solicitasse um adentro desse planejamento no processo em tramitação nas instâncias superiores da UNIR. A 
professora Gabi sugeriu que fosse levado em consideração o relato de vista do professor Nerio. A professora 
Eliana salientou que alguns pontos não cabe a comissão decidir, como por exemplo as funções gratificadas. 
Depois da discussão, a profesora Marcia sugeriu que fosse formada uma comissão composta por quatro 
professores (dois do curso de licenciatura em matemática e dois do curso de bacharelado em estatística) e um 
membro externo ao departamento indicado pela direção de Campus. Se candidataram a comissão as 
professoras: Marcia, Eliana, Gabi e Lais. A comissão foi aprovada por unanimidade. Vale ressaltar que a 
comissão iniciará os trabalhos em fevereiro (após as férias das professoras) e que o profesor Lenilson irá 
solicitar com a direção do Campus a indicação de um membro externo para participar da comissão. A comissão 
irá realizar o planejamento organizacional do desmembramento pelos pontos avaliados pelo chefe de 

; departamento que, na vista do professor Nerio, cabe à comissão formada. 2º PONTO DE PAUTA: Projeto 
de criação do Curso de Especialização em Análise Estatística de Dados elaborado pela comissão 
instituída pela PORTARIA Nº 3/2018/DAME-JP/CJP/UNIR. A professora Roziane disse que a comissão 
elaborou a proposta da especialização em análise estatística de dados e leu alguns pontos do projeto, Abriu-se 
para discussão e a professora Marcia questionou o termo “monografia em forma de artigo”. O professor 
Emerson sugeriu a modificação para Trabalho de conclusão de curso (TCC). Assim, a professora Roziane irá 
excluir o projeto do SEI, fazer as alterações e após as alterações realizadas colocará novamente, O projeto de 

especialização em análise estatística de dados foi aprovado por unanimidade pelo conselho. O presidente     IN 
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declarou encerrada a reunião às dez horas e dez minutos. Eu, Laís Mayara Azevedo Barroso. secretári a ad hoc 
do conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por todos os membros presentes do conselho. 

Ji-Paraná, 10 de dezembro de 2018, 

— Sergio de 

Dilson Henrique Lala ea 
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Lista de Presença da Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Do dia 05/12/2018 às 09 horas na sala do LABMAT. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Professor Assinatura 
01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira Remoção Temporária 

02 |Bruno Soares de Castro Liberado para cursar mestrado 

03 [Carlos Alberto Almendras Montero 

04 |Dilson Henrique Ramos Evangelista 

05 [Eliana Alves Pereira Leite 

06 |Elisângela Candeias Biazatti 

07 [Emerson da Silva Ribeiro 

08 [Enoque da Silva Reis 

09 [Fernando Luiz Cardoso 

10 [Gabi Nunes Silva 

11 |Irene Yoko Taguchi Sakuno 

12 Josivan Ribeiro Justino 

13 |Lais Mayara Azevedo Barroso 

I4 [Lenilson Sergio Candido 

15 ama vieto Alves de Mevédo | Ô HIS hn, 2.0 Pa 

16 pisa de vátima de M. Brandão Dias dia Bunda» De 

17 |Márcia Rosa Uliana PM âmeie. ipa Di po 

I8 [Marcio Costa de Araújo Filho Liberado para cursar doutorado 

19 |Marlos Gomes de Albuquerque ed, Q 

20 |Nerio Aparecido Cardoso 

21 |Patrícia Batista Franco a 

22 Reginaldo Tudeia dos Santos Libera cursar doutorado 

23 Ricardo José Souza da Silva (A) ” 

24 |Roziane Sobreira dos Santos Õ ane O: Silos 

25 |Vania Corrêa Mota 

26 |Juliana Valin Campos (técnica) 

27 |José Ailton Alencar da Silva 

Representante Discente Assinatura 

27 |Ingryd Luana Wonczak f vu / 

28 |Melguisadec de Souza Oliveira a IA      



      

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - DME 

ATA DA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA DA UNIR - JI-PARANÁ REALIZADA EM 21.11.2018 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, no Laboratório de Matemática do 
Campus de Ji-Paraná, às oito horas e dez minutos, em segunda chamada, reuniram-se os membros 
do Conselho do Departamento de Matemática e Estatística. Fizeram-se presentes os membros 
Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana Alves Pereira 
Leite, Elisângela Candeias Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro, Gabi Nunes Silva, Laís Mayara 
Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fátima de 
M.B. Dias, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso. Ricardo José Souza da 
Silva, Roziane Sobreira dos Santos, Vania Corrêa Mota. Juliana Valin Campos, José Ailton 
Alencar da Silva e os representantes discentes Melquisadec de Souza Oliveira e Ingryd Luana 
Wonezak de Paula. Os professores Fernando Luiz Cardoso e Márcia Rosa Uliana justificaram suas 
faltas por motivos de saúde da filha, que encontrava-se internada. Primeiro item de pauta: 
Solicitação de inclusão de itens na pauta: o professor Lenilson solicitou uma inclusão de pauta 
pleiteada pelos alunos do terceiro periodo de matemática, referente à solicitação de envio das notas 
da disciplina Filosofia das Ciências, cursada no semestre de 2018/| e ainda sem notas divulgadas, 
a qual foi aprovada por unanimidade pelo conselho. Segundo item de pauta: Comunicados da 
direção e do chefe de departamento. O professor Lenilson alertou aos professores que os planos 
de ensino das disciplinas 2019/| devem ser enviados para os presidentes do NDE. Depois de 
analisados pelo NDE, esses planos retornarão ao conselho para validação. Os relatórios de 
atividades acadêmicas e plano de ação devem ser encaminhados ao chefe do departamento. O 
professor Lenilson informou que já constam editais para a contratação de professor substituto em 
aberto, e o chefe já retornou à direção demonstrando o interesse de contratação. O chefe informou 
que, para os editais que já ocorreram, o departamento irá contar com a c tratação do primeiro    

  

£ 
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colocado do edital do Departamento de Física, uma vez que eles não poderão chamar 02 candidatos 
de 20h para substituir um professor. O professor Lenilson comunicou ainda que a partir do dia 
30/11/2018 ele entra em período de férias e pediu que o professor Nerio, na condição de vice chefe 
do departamento, passe a acompanhar as atividades do departamento, Para finalizar a pauta de 
comunicados, o professor Lenilson repassou a reclamação do professor Carlos de que o campus 
está ficando sem água no período noturno, e informou que ja solicitou esclarecimentos para o 
ocorrido, Terceiro item de pauta: Aprovação de ad-referendum, afastamento do professor 
Emerson. O professor Emerson informou que esteve afastado para participar do C ongresso Pan 
Amazônico de Matemática, em Belém, no Pará, na condição de palestrantre do período de 12 a 14 
de novembro de 2018. Item aprovado por unanimidade. O professor Emerson aproveitou o 
momento para parabenizar a comissão organizadora do evento | Workshop em Estatística Aplicada 
pelo evento, justificando sua ausência em decorrência do Congresso, que ocorreu nos mesmos dias 
do Workshop. Quarto item de pauta: Convalidação dos planos de atividades docentes de 2017 
e 2018 da professora Vania Corrêa Mota. Aprovado por unanimidade. Quinto item de pauta: 
Convalidação dos planos de ensino das disciplinas: Estatística II (matemática) e Matemática 
| da professora Vania Corrêa Mota. À professora atentou que tais planos já haviam sido 
aprovados na reunião anterior e então o conselho procedeu com a reunião. Sexto item de pauta: 
Processo nº99955899.000009/2018-60. Projeto de extensão Introdução ao LaTeX, análise e 

/ /. Parecer do relatório final: professor Dr. Dilson Henrique Ramos Evangelista. O professor 
Dilson fez a leitura do relato. O relator se posicionou favorável ao processo, que foi aprovado por 
unanimidade, Sétimo item de pauta: Processo nº99955899.000006/2018-26. Progressão 
funcional da professora Dra. Vania Corrêa Mota. Neste momento, o professor Lenilson pediu 
que o item 7 da pauta, referente ao processo de progressão funcional da professor Dra. Vania fosse 
colocado para o final da reunião, pois o professor Ricardo, que foi o relator do processo em questão, 
teve que se ausentar por um período da reunião por motivos pessoais. A mudança foi aprovada por 
unanimidade pelo conselho. Oitavo item de pauta: Redistribuição das disciplinas da 
professora Ana Fanny. O professor Lenilson informou que a turma de estágio em ensino, 
ministrada pela professora Ana Fanny, alegou estar preocupada com o cumprimento das horas do be

ga
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estágio em virtude do atraso ocorrido para o início da disciplina. Neste momento. o professor y 
Lenilson aproveitou para informar aos docentes sobre o processo de migração para o sistema 
SIGAA, que está em andamento, c alertou aos professores para ficarem atentos e realizarem o 
curso que será disponibilizado pela UNIR. Voltando ao item de pauta, o professor Lenilson 
informou as disciplinas da professora, Estágio Supervisionado do Ensino Méghp Il e Prática do 

   
   



Ensino Médio devem ser realocadas para outros professores e fez o indicativo de que o problema 
fosse analisado à parte no NDE da matemática. Indicativo aprovado por unanimidade. Nono item 
de pauta: Memorando 049/DEFIJV/UNIR-JP, solicitação de professor. A professora Patrícia, 
chefe do departamento de Física, solicitou a verificação da possibilidade de cooperação entre 
departamentos para as disciplinas de Geometria Analítica e Vetorial (80h), Cálculo Integral (80h) 
e Álgebra Linear (40h). A professora Laís informou que os discentes podem cursar a disciplina de 

Cálculo II da Estatística. A professora Gabi também informou que os estudantes podem cursar a 

disciplina de Álgebra Linear, mas alertou que a disciplina de Álgebra Linear da Estatística possui 
carga horária superior (80h), salientando que os discentes podem cursar a disciplina, desde que se 
encaixem na carga horária (80h) e no horário já definido da disciplina. A disciplina de Geometria 
Analítica e Vetorial (80h) da estatística é ofertada somente em 2019/2, havendo a possibilidade de 
verificação de eles cursarem a disciplina da matemática. O indicativo do professor Lenilson foi 
repassar as propostas de disciplinas disponíveis no curso para a professora Patrícia € esperar 0 
posicionamento da mesma. Indicativo aprovado por unanimidade. Décimo item de pauta: Pedido 
de afastamento do professor Marlos Gomes de Albuquerque. O professor Marlos pediu 
afastamento dos dias 22/11/18 a 26/11/18 para se deslocar para porto velho para tratar de questões 
trabalhistas. Pedido aprovado por unanimidade. Décimo primeiro item de pauta: Horário 2019- 

1. Apos algumas discussões sobre horários e posteriores demandas de solicitação em regime 
especial, o horário foi aprovado por unanimidade. Décimo segundo item de pauta: Comissão 
para elaboração do projeto de Pós-Graduação em Estatística. O professor Lenilson passou a    palavra para a professora Roziane, que falou da intenção da Estatística em criar a especialização 
do curso. A professora Roziane se candidatou para coordenadora da especialização, e os 
professores Dilson, Gabi, Luana é Elisângela candidataram-se para compor a comissão. junto com 
a professora Roziane na condição de coordenadora, para elaboração do projeto de Pós-Graduação 
em Estatística. A comissão e a candidatura da professora Roziane foram aprovadas por 
unanimidade, Neste momento, o professor Nerio informou que, para departamentos que possuam 
mais de um curso de especialização, faz-se necessário a escolha, pelo conselho, de um coordenador 

geral das especializações. O professor Lenilson informou que irá verificar a procedência de tal 
informação para posteriores providências, e prosseguiu com a reunião. Décimo terceiro item de 
pauta: Retorno da característica inicial do Laboratório de Geoestatística. O professor 
Lenilson leu a solicitação feita pelo NDE da Estatística (Memorando 001/2018), que em resumo 
solicita a remoção da divisória que atualmente divide a sala do Laboratório de Geoestatística em 
dois laboratórios menores. O professor Nerio informou que, após reunião com o chefe de 

» / 

to posta atde o
s
 

 



departamento do DEINTER, ficou acordado que o DEINTER poderá fazer uso do laboratório, 
integrado e sem divisórias, desde que siga o regimento dos laboratórios da Estatística, respeitando 
as demandas de aulas e cursos pré-definidas e/ou já agendadas no DME. O retorno da característica 

inicial do Laboratório de Geoestatística foi aprovado por unanimidade. Décimo quarto item de 
pauta: Institucionalização do Projeto de Pesquisa desenvolvido na disciplina de seminário. 
O professor Nerio propôs que os projetos de pesquisas desenvolvidos na disciplina de seminário 
sejam institucionalizados de modo a garantir que tais projetos sejam convertidos em artigos 
científicos, de modo a garantir a produtividade do DME. O professor Lenilson alertou que tal 
modificação seja feita seguindo o PPC do curso co professor Emerson informou que isso pode ser 
realizado via PROPESQ dentro da universidade de modo rápido e fácil. A professora Eliana relatou 

que juntamente com o professor Emerson enquanto coordenadores de pesquisas institucionalizadas 

via PIBIC, têm aproveitado o fato de que os orientandos bolsistas sejam também seus orientandos 
de TCC, pesquisando temáticas que estejam relacionadas às pesquisas que são coordenadas pelos 
referidos professores. A pauta não foi votada e constou na reunião somente em caráter informativo, 

Neste momento, retomou-se o sétimo item de pauta. Sétimo item de pauta: Processo 
nº99955899.000006/2018-26. Progressão funcional da professora Dra. Vania Corrêa Mota, 
relatório da comissão presidida pelo professor Dr. Ricardo José Souza da Silva. O professor 
Ricardo leu o relato da comissão e se posicionou favorável à progressão. O processo foi aprovado 
por unanimidade. Inclusão de pauta: Solicitação dos alunos do terceiro período de matemática, 
referente ao envio das notas da disciplina Filosofia das Ciências, cursada no semestre de 2018/1 e 
ainda sem notas divulgadas. O professor Lenilson fez o indicativo de que irá verificar junto à 
secretaria a situação dessas notas e dar um retorno aos alunos. Indicativo aprovado por 
unanimidade. Aproveitando a pauta de reclamações, veio à tona a situação do professor Gustavo, 

  

que deixou de ministrar algumas aulas da disciplina a qual está vinculado. Neste momento. alguns 

professores levantaram também o problema do professor Enoque, com relação a faltas em sala de 

aula para ministrar as disciplinas às quais está vinculado e também com relação às faltas do 
professor Enoque nas reuniões do conselho, baseando-se nas várias reclamações informais dos 

discentes matriculados em tais disciplinas. A professora Vania salientou ainda que o professor 

Enoque estava repondo aulas no mesmo horário das aulas dela, o que obrigava os alunos a escolher A 
uma das duas aulas para assistir. Diante das inúmeras discussões sobre o assunto, alguns 
indicativos foram propostos. O professor Ricardo fez o indicativo: Convocar o professor Enoque 
para esclarecimentos. O professor Emerson fez o indicativo de que se compusesse uma comissão 
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para averiguar a situação do professor Enoque. O professor Nerio pediu a palavra para se 
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posicionar que não é conivente com as condutas do professor Enoque diante de suas obrigações 

como docente e funcionário público, e alertou que se posiciona desta maneira diante do CONDEP 

desde o ingresso do professor Enoque ao doutorado na UFMS. O professor Marlos reforçou a fala 

do professor Nerio e também se manifestou como não conivente com as condutas do professor 

Enoque. Neste momento, a conselheira Juliana dirigiu a fala à conselheira Ingryd sugerindo que 

ela leve aos acadêmicos do curso de Matemática a informação que eles podem usar a Ouvidoria 

da UNIR e, uma vez registrada a reclamação naquele canal, a informação cai no MEC e este 

repassa para a UNIR. As reclamações podem ser anônimas, o sistema pode solicitar alguns dados 

para um cadastro, mas esses dados não são repassados junto com a reclamação. A conselheira disse 

ainda que na reunião de hoje foram citados dois nomes (professores Gustavo e Enoque) e ela 

sugeriu que a presidência do Conselho enviasse uma comunicação aos citados abrindo a eles a 

oportunidade de fala e defesa neste conselho, caso assim for o desejo deles. Em resposta, a 

representante discente Ingryd pediu a palavra, legitimou as reclamações dos alunos, mas destacou 

o medo por parte dos discentes em fazer uma denúncia formal. E informou que os alunos têm 

medo de serem prejudicados nas disciplinas e/ou de sofrer represálias, e pediu que o chefe de DME 

q acompanhasse para uma conversa com os discentes e apurasse melhor as reclamações dos 

mesmos. Neste momento, retomando as frequentes ausências do professor Enoque do campus e 

das reuniões, a professora Eliana pediu a palavra e salientou que 

“não havia sido apreciado pelo CONDEP solicitação de afastamento do professor. Após mais 

algumas discussões sobre o assunto, o professor Lenilson, na condição de chefe do DME, deliberou 

que, dadas as demandas levantadas c dada a ausência do interessado na reunião, será convocada 

uma reunião extraordinária para segunda-feira, dia 26/11/18, para que o professor Enoque se 

posicione sobre o assunto. E informou ainda que, diante da convocação, o não comparecimento do 

professor Enoque dará margem para a constituição de uma comissão para averiguação dos fatos. 

O professor Lenilson, em reposta à representante discente Ingryd, informou que ainda nesta 

semana iria conversar com os alunos para averiguar melhor os fatos e denúncias junto aos discentes. 

Comunicados dos membros do conselho: O professor Lenilson reforçou que estará de férias a 

partir do dia 30/11/2018. O professor Nerio parabenizou os organizadores do 1 Workshop em 

Estatística Aplicada, atentou para a ausência dos alunos dos alunos da matemática é agradeceu a 

participação dos alunos da Estatística, O professor Nerio solicitou que os professores enviem o 

relatório de equivalências das disciplinas que foram ministradas durante o ano de 2018 no curso 

de Estatística. À técnica Juliana comunicou que, para aqueles que desejam instalar algum software 

gratuito nas máquinas dos laboratórios já entrem em contato com ela. A professora Eliana 

   



informou que será realizada uma mesa redonda dia 29/11/2018, quinta feira, abordando o tema 

“Dificuldades de aprendizagem na perspectiva da Psicologia e da Psicopedagogia” com a 

Psicóloga Patricia Juliana dos Santos Nienow e a Psicopedagoga Líbia Lourenço de Lima Coelho. 

O professor Carlos atentou que por diversas vezes encontrou a porta do NDE destrancada, pondo 

em risco material institucional e pessoal dos professores. Alertou também sobre o cuidado com o 

material institucional, reclamação reforçada pelo professor Lenilson. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerrada às onze horas e sete minutos do mesmo dia. Eu, Gabi Nunes Silva, 

secretária ad hoc, lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelos demais membros do 

Conselho de Departamento que participaram da reunião. ---- 

Ji-Paraná, 21 de novembro de 2018. 
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Lista de Presença da 10º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 21/11/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
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01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira Remoção Temporária 
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ATA DA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA 
UNIR — JI-PARANA 

REALIZADA EM 19/12/2018 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2018, às 08:00 h, no LABMAT - Laboratório de Matemática 

do campus da UNIR de Ji-Paraná/RO, teve início a 1 |* Reunião Ordinária do Departamento de Matemática 
e Estatística, conduzida pelo Vice-Chefe de Departamento, Prof, Dr Nerio Aparecido Cardoso, com a 

presença dos membros: Carlos Alberto Almendras Montero, Dilson Henrique Ramos Evangelista, Eliana 

Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biazatti, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, 

Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, José Ailton Alencar da Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, 
Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos 

Gomes de Albuquerque, Ricardo José Souza da Silva, Vania Corrêa Mota, Juliana Valin Campos e os 
representantes discentes Ingryd Luana Wonczak de Paula e Melquisadec de Souza Oliveira. A reunião contou 

com os seguintes pontos de pauta: 1) Solicitação de inclusão de itens na pauta. 2) Planos de Ensino 2019/1. 

3) Planos de Atividades de 2019. 4) Parecer do processo nº 99955899.00000/2018-26 que trata da progressão 
funcional do Prof. Dr. Emerson da Silva Ribeiro — Comissão Relatora: Prof. Marlos Gomes de Albuquerque. 
Profa. Eliana Alves Pereira Leite v Prof. Fernando Luiz Cardoso. 5) Parecer do processo nº 
99955899.00018/2018-03 que trata do relatório final do curso de extensão "Curso de Tópicos de Matemática 
Básica 1" do Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero — Relatora: Profa. Gabi Nunes Silva. 6) Parecer 

do processo nº 99955899.00018/2018-51 que trata do relatório final do curso de extensão "Curso de Tópicos 
de Matemática Básica II” do Prof. Me, Carlos Alberto Almendras Montero — Relatora: Profa. Gabi Nunes 
Silva. 7) Parecer do processo nº 99955899.000025/2018-52 que trata do relatório final do curso de extensão 
“Informática Básica” do Prof. Dr. Nero Aparecido Cardoso — Relatora: Profa, Lais Mayara Azevedo 

Barroso. 8) Parecer do processo nº 49955899,000023/2018-63 que trata da progressão funcional do 
Prof. Me, Carlos Alberto Almendras Montero — Comissão Relatora: Prof. Emerson da Silva Ribeiro, Profa. 
Lais Mayara Azevedo Barroso e Profa. Luana Lúcia Alves de Azevêdo. 9) Parecer do processo nº 

999554034.000033/2018-93 que trata do relatório final do curso de extensão "Reforço Escolar « 
Aperfeiçoamento em Matemática e Estatística” do Prof, Dr. Dilson Henrique Ramos Evangelista — Relatora: 

Profa. Elisângela Candeias Biazatti. 10) Parecer do Processo nº 99955403.000088/2018-33 trata da do 
relatório final do Workshop de Estatistica — Relatora: Profa. Luana Lúcia Alves de Azevêdo, 1H) Ad 
referendum - Afastamento do dia 10 a 12/12/18 para Profa. Dra. Eliana participar como membro da banca 
examinadora de defesa da dissertação de mestrado da discente Luciene Reichert Costa, no Instituto de 
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, 1º PONTO DE PAUTA; Foi solicitado pelo 
presidente do Conselho do Departamento e aprovado pelo Conselho a inclusão do seguinte item de pauta: 
Relatório de Atividades 2018. 2º PONTO DE PAUTA: Planos de Ensino 2019/1, Como presidente do NDE 
do curso de Estatística, o professsor Nério informou que todos os professores que ministram aulas no curso 
da Estatistica entregaram os Planos de Ensino referentes a 2019/1. Os professores e suas respectivas 
disciplinas, cujos planos de ensino foram entregues e devidamente analisados pelo NDE, foram: profa. Gabi 
(Matemática Básica, Metodologia da Pesquisa Cientifica e Álgebra Linear), profa. Lais (Estatística |. Cálculo 
He Introdução à Inferência Bayesiana), prof. José Ailton (Informática Aplicada a Estatística, Computação 
Estatística e Demografia), profa. Irene (Inglês Instrumental), profa. Luana (Probabilidade | e Optativa | - 
Tópicos em Estatística), profa. Elisângela (Análise de Regressão e Inferência IH). prof. Dilson (Processos 
Estocásticos e TCC), profa, Roziane (Análise Multivariada e Estatística Não Paramétrica), profa. Vania 
(Planejamento de Experimentos II) e aro Nerio (Estágio Supervisionado). Por sua vez. como presidente do 
NDE do curso de Matemática, a professora Márcia informa os nomes dos professores cujos Planos de Ensino 

foram analisados pelo NDE: profa. Vania (Matemática 1), prof, Enoque (Matemática [). prof. Fernando 
(Geometria Analítica e Vetorial e Geometria Espacial), profa. Eliana (Pscicologia da Educação e Tópicos de 
Ed. Matemática). profa. Márcia (Educação e Inclusão no Ens. da Matemática e Estágio Supervisionado no 

Ens. Médio Il). prof. Marlos (Lógica Matemática, Prática do Ensino Médio e Cálculo [), prof. Carlos 
(Cálculo T e Álgebra Linear), profa. Luana (Cálculo Numérico), prof. Emerson (Estágio Supervisionado do 
Ens, Fund.), prof. Lenilson (Atividades Complementares e TCC) e profa. Lúcia (Análise Real). O NDE do 

curso de Matemática ainda não conseguir analisar os planos de ensino da profa, Irene (Legislação 
Educacional e Políticas Educacionais) c do prof. Ricardo (Fisica Básica), porque foram entregues ontem 

(18/12). O plano de ensino da disciplina de Seminários em Matemática, do professor Lenilson, ainda não foi 
entregue c a disciplina de Libras está sem professor, Os Planos de Ensino, devidamente entregues e 
analisados pelo NDE dos cursos de Matemática e Estatística, foram aprovados por unanimidade. 3º PONTO 

DE PAUTA: Planos de Atividades 2014 bfessores: Carlos, Eliana, Ricardo, Luana, Elisângela, Lais, 

    



Márcia, Roziane, Marlos, Lúcia, Emerson, Gabi, Dilson, Enoque, Irene, José Ailton é Nério. Os Planos de 

Atividades dos professores citados foram aprovados por unanimidade. O professor Nério solicitou a inclusão 

do Plano de Atividades da professora Vânia, que foi aprovada pelo Conselho. Neste momento, o presidente 
do Conselho lembra aos demais professores que, com o objetivo de auxiliar o fehamento dos diários, foi 

encaminhado, via e-mail, uma relação de alunos que protocolaram atestados médicos na SERCA. Em 

seguida, apresentou os documentos fisicos para que os professores pudessem analisar e dar ciência, A 
professora Eliana questiona sobre qual procedimento a ser adotado em relação ao lançamento de faltas no 

SINGU, e nesse caso se as faltas do atestado devem ser descontadas ao se efetuar o registro no referido 
sistema, constando portanto somente no diário. Sobre os atestados médicos, a professora Márcia lembra a 

importância de verificar, juntos às resoluções, apenas os casos em que os atestados podem ser considerados. 
tais como: o tratamento aos alunos portadores das afecções e o regimento para as alunas gestantes. Voltando 

ao ponto de pauta, a professora Vania perguntou qual modelo de Plano de Atividade deve-se seguir. O prol. 
Carlos fez o mesmo questionamento e disse que foi informado preencher o modelo que consta na Resolução 
nº 065/CONSAD, de 18 de julho de 2008. Sobre o assunto, a professora Gabi acrescentou que outra questão 
a ser discutida é a forma como o Plano de Trabalho está sendo avaliado e a contagem da carga horária 
informada no mesmo, uma vez que não estão sendo contabilizadas as horas de trabalho com o planejamento 
de aulas e correções de provas. O professor Dilson afirma que essas mudanças cabem ao CONSEC, A 
professora Márcia complementa dizendo que essa discussão já foi levantada no CONSEC e que se 
compromete em questionar e pedir esclarecimentos quanto aos parâmetros que estão sendo adotados na 
análise dos planos de trabalhos dos professores pela comissão de análise de Estágio Probatório nas primeiras 

reuniões do CONSEC de 2019. 4º PONTO DE PAUTA: Parecer do processo nº 99955899.00000/2018-26 

que trata da progressão funcional do Prot, Dr. Emerson da Silva Ribeiro — Comissão Relatora; Prof. Marlos 
Gomes de Albuquerque, Profa. Eliana Alves Pereira Leite e Prof. Fernando Luiz Cardoso. O relato do 
processo foi aprovado por unanimidade. 5º PONTO DE PAUTA; Parecer do processo nº 

99955899.00018/2018-03 que trata do relatório final do curso de extensão "Curso de Tópicos de Matemática 

Básica 1º do Prof, Me, Carlos Alberto Almendras Montero — Relatora: Profa. Gabi Nunes Silva. O relato do 
processo foi aprovado por unanimidade. 6º PONTO DE PAUTA: Parecer do processo nº 
99955899.00018/2018-51 que trata do relatório final do curso de extensão "Curso de Tópicos de Matemática 

Básica II" do Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero — Relatora: Profa. Gabi Nunes Silva. O relato do 

processo foi aprovado por unanimidade. 7” PONTO DE PAUTA: Parecer do processo nº 
99955899.000025/2018-52 que trata do relatório final do curso de extensão "Informática Básica” do Prof. Dr. 
Nerio Aparecido Cardoso — Relatora; Profa. Lais Mayara Azevedo Barroso, Os professores Nério e Gabi 
comentam o sucesso do curso de extensão, em que os alunos demonstraram muita satisfação e interesse na 
continuidade do curso. Em seguida, o relato do processo foi aprovado por unanimidade, 8º PONTO DE 
PAUTA: Parecer do processo nº 99955899.000023/2018-63 que trata da progressão funcional do Prof. Me, 
Carlos Alberto Almendras Montero — Comissão Relatora: Prof. Emerson da Silva Ribeiro, Profa. Lais 
Mayara Azevedo Barroso e Profa. Luana Lúcia Alves de Azevedo. O relato do processo foi aprovado por 
unanimidade. 9º PONTO DE PAUTA: Parecer do processo nº 999554034.000033/20 18-93 que trata do 
relatório final do curso de extensão "Reforço Escolar e Aperfeiçoamento em Matemática e Estatística” do 

Prof. Dr. Dilson Henrique Ramos Evangelista — Relatora: Profa. Elisângela Candeias Biazatti. O relato do 
processo foi aprovado por unanimidade. 10” PONTO DE PAUTA: Parecer do Processo nº 
99955403.000088/2018-33 trata da do relatório final do Workshop de Estatistica — Relatora: Profa, Luana 

Lúcia Alves de Azevêdo. A professora Laís, aproveita a oportunidade para informar que a comissão 
organizadora do Workshop irá se esforçar para que, no próximo ano. o evento seja realizado no primeiro 
semestre, devido a grande quantidade de eventos que são realizados no segundo semestre. Posto em votação, 
o relato do processo foi aprovado por unanimidade. 11º PONTO DE PAUTA: Ad referendum - Afastamento 
do dia 10 a 12/12/18 para Profa. Dra. Eliana participar como membro da banca examinadora de detesa da 
dissertação de mestrado da pós-graduanda Luciene Reichert Costa, no Instituto de Educação da Universidade 
Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. A professora Eliana reintera que foi para Cuiabá no dia 10, participou 
da banca no dia 11 e retornou no dia 12. O conselho aprovou o ad referendum, houve abstenção apenas da 
professora interessada. 12º PONTO DE PAUTA: Relatório de Atividades 2018 dos professores: Elisângela, 
Lais, Márcia, Roziane, Marlos, Lúcia, Emerson, Gabi, Irene e Nério. Os Relatórios de Atividades 201% foram 

aprovados por unanimidade. COMUNICADOS: A professora Eliana comunicou que no dia 29/11 foi 
realizada uma mesa redonda intitulada: “Dificuldades de aprendizagem na perspectiva da psicologia é da 
psicopedagogia”, os certificados já foram elaborados e agradeceu a ajuda da técnica Juliana. A professora 
Lúcia comunicou que, no próximo ano, pretende começar o curso de Extensão em Análise e solicitou auxílio 
na divulgação do mesmo. A professora Má nicou que foram finalizadas as aulas da turma de 

       



especialização, pediu aos demais membros do Conselho para divulgar o início da próxima turma e avisou sobre a permanência do turno intercalado. em periodo vespertino, da graduação em Licenciatura Matemática. A professora também solicitou aos professores que entregassem os planos de ensino e os diários da turma de especialização. Por fim, comentou sobre a experiência com um aluno, do curso de Matémática, que possui deficiência visual, mencionou as dificuldades do aluno em Matemática Básica é sugeriu que fosse realizado um intensivo com a matemática de ensino fundamental e médio, para que o aluno tenha condições de cursar as disciplinas de Cálculo. O professor Nério comunicou que o NDE do curso de Estatística está em um processo de conferência do PCC, portanto sua reformulação ficará para o ano que vem, O mesmo solicitou aos professores para informarem quando estarão de férias, por causa das demandas de atividades do Departamento. A servidora técnica. Juliana, comunicou que está aguardando a solicitação de instalação de programas e que irá começar a instalação em Janeiro, Informou que Os programas devem ser passados com, no mínimo, duas semanas de antecedência e comentou sobre o cuidado com garrafas de água nos Laboratórios, para não danificar os computadores. O representante discente Melquisadec comunicou que os alunos do curso de Estatística estão vendendo trufas € pretendem participar do evento Escola de Modelos Regressão com o dinheiro arrecadado, O presidente declarou encerrada a reunião às nove horas e vinte & quatro minutos. Eu, Luana Lúcia Alves de Azevêdo secretária ad hoc do conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por todos os membros presentes do conselho. 

Lam. bo. O. Quo EVO 
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Lista de Presença da 11º reunião ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 
Do dia 19/12/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

Professor Assinatura 

01 | Ana Fanny Benzi de Oliveira Remoção Temporária 
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Lista de Presença da Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 28/11/2018 às 09 horas na sala do LABMAT. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Campus de Ji-Paraná - RO 
Departamento de Matemática e Estatística 

EXTRATO DE ATA DA ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIR — JI-PARANÁ DO ANO DE 2018 

Realizada aos 09 de maio de 2018, às 8h05min, no laboratório de Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia, Campus de Ji-Paraná/RO, 

Como primeiro item de pauta: Disciplinas para o 2º semestre de 2018 — 

O professor Lenilson informou que o professor Pablo Dias Vieira solicitou a quebra de contrato como 

professor substituto, e não serão distribuídas disciplinas em seu nome, como também a necessidade de 

contratação de outro professor para seu lugar, informou ainda que com o afastamento do professor Marcio 

Costa de Araújo Filho, se faz necessário a contratação de professor substituto para professor de matemática, 

as disciplinas foram distribuídas e após discussão as demandas foram aprovadas por unanimidade. 

A reunião foi encerrada a reunião foi encerrada às 11h08min que contou com a presença dos Conselheiros na 

lista em anexo, 

Ji-Paraná, 17 de maio de 2018 

LL 
Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido 

Chefe do DME 

Portaria 234/GR/UNIR/2018 

 



Lista de Presença da 8º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 05/09/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
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Lista de Presença da 1º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 14/02/2018 às 14 horas na sala do LABMAT. 
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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATISTICA DA UNIR — JI-PARANA 

REALIZADA EM 14.02.2018 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no Laboratório de Matemática do 

Campus de Ji-Paraná, às quatorze horas e quinze minutos, em segunda chamada, reuniram-se 
os membros do Conselho do Departamento de Matemática e Estatística. Fizeram-se presentes 

os membros Carlos Alberto Almendras Montero, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva 

Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Lenilson Sergio Candido, Patrícia Batista Franco, Ricardo José 

Souza da Silva, Roziane Sobreira dos Santos, Lais Mayara Azevedo Barroso e Juliana Valin 
Campos. Além dos membros, fizeram-se presentes a acadêmica do curso de Estatística Bruna 
Possamai Farias; a professora Gabi Nunes Silva que fora nomeada e está providenciando a 

documentação para a posse e efetivo exercício na Instituição; as professoras Elisângela 

Candeias Biazatti e Márcia Rosa Uliana, embora parte do conselho ainda estavam no período 

de férias e por esse motivo, participaram como ouvintes. Sob a presidência do chefe de 

departamento, a reunião teve início com a fala do prof. Lenilson apresentando a professora Lais, 

que tomou posse no início deste ano, a professora Gabi, que foi nomeada e está em processo 
de entrega de documentação para posse, o retorno ao departamento da técnica em laboratório 

Juliana e o retorno do afastamento de mestrado da professora Elisângela. Inclusão de pauta: o 
professor Lenilson solicitou uma inclusão de pauta pleiteada pela acadêmica Bruna a qual foi 
aprovada de forma unanime pelo conselho. Aprovação de atas das reuniões anteriores: O 

prof. Fernando, secretário ad hoc da última reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete fez 

a leitura da ata a qual foi aprovada por unanimidade pelo conselho. Nesse momento, o professor 

Lenilson indagou o conselho sobre a forma que havia sido tratado na última reunião em relação 

as atas, se havia sido aprovado que elas seriam redigidas e enviadas por e-mail e assinada por 
todos ou o envio por e-mail era apenas para alguma possível alteração. A professora Patrícia 

disse que o assunto foi levantado, mas que não se chegou a nenhuma conclusão. O professor 

Lenilson disse que o ideal seria que houvesse um indicativo para a alteração do regimento do 
departamento. Nesse momento a professora Eliana indagou que ainda em dezembro requereu 

uma cópia do regimento, pois este não estava publicado no site e até o presente momento ela 

não havia tido acesso à informação. O professor Lenilson aproveitou para antecipar um informe 

e dizer que o regimento do departamento está aprovado pela Resolução nº192/CONSAD de 
18.12.2017. A professora Patrícia informou que o regimento já fora disponibilizado na página do 

curso. Quanto ao indicativo de alteração do regimento, decidiu-se deixar para a próxima reunião, 

pois todos os membros estarão de volta das férias para proceder com esse encaminhamento. 
Comunicados da direção e do chefe de departamento: Primeiro: Número de inscritos 

matriculados no curso de Matemática para o primeiro semestre de dois mil e dezoito: cinquenta 
e oito nas vagas de ampla concorrência e vinte e seis nas vagas por cotas; Inscritos para o curso 

de Estatística: cinquenta e nove para ampla concorrência e vinte e seis por cotas. Segundo; A 

recepção dos calouros está sendo organizada por uma comissão formada pela direção e que 

esta ficou de enviar a programação até o dia nove de fevereiro, mas até o momento o 
departamento não recebeu nada. Caso não seja enviado nada até a próxima sexta, dia 
dezesseis, o departamento deverá se organizar para recepcionar os recém-chegados nos 

cursos. Terceiro: O professor Lenilson leu a média de acadêmicos matriculados por semestre 

nos cursos e, no curso de Matemática as médias foram as seguintes: segundo semestre - vinte 

e cinco alunos; quarto semestre - treze alunos; sexto semestre - vinte e três alunos; oitavo 

semestre - quatorze alunos e na disciplina de Trabalho de conclusão de curso - vinte e três 

alunos. No curso de Estatística as médias foram as seguintes: terceiro semestre - vinte alunos: 
quinto semestre - quatorze alunos; sétimo semestre - oito alunos e na disciplina de trabalho de 
conclusão de curso - nove alunos. Quarto: aconteceu uma reunião sobre o PDI e, dentre os 

temas foi enfatizado pelo prof. Lenilson a necessidade da divisão dos cursos de matemática e 
estatística e, para isso, é fundamental que conste no PDI da Instituição. Quinto; O prof. Lenilson 

participou de dois dias de reunião com a procuradora institucional, sra Verônica Cordovil e desta, > 
foi gerada uma ata e um documento com alguns indicativos para o departamento. Para o cur EN . 
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de Estatística: Co-validação do PPC; Processo de renovação do curso e existem alguns 
documentos pendentes tais como a entrega de uma planilha pelos docentes que nem todos 
entregaram. O prof. Lenilson ressaltou a importância de todos entregarem, pois todos os 
professores foram cadastrados tanto no curso de Matemática quanto no curso de Estatística. O 
MEC deve enviar a comissão de avaliação para o curso de Estatística no mês de junho deste 
ano. A servidora Juliana lembrou que em uma das reuniões a sra Verônica informou que a 
avaliação do MEC será qualitativa e, portanto a Instituição não sabe o que esperar desta 
avaliação. Os processos tanto dos curso de Matemática quanto de Estatística encontram-se com 
pendências a serem sanadas. Inclusive, em relação ao processo do curso de Matemática que 
acabou de ser tramitado nos Conselhos Superiores, o prof. Lenilson questionou o porquê a PRAD 
fez a revisão dele após a conclusão do fluxo do processo nas instâncias da Instituição. Sexto: 
Quanto aos NDEs de cada curso, deverão implantar um processo de melhoria do curso 
atendendo às demandas dos discentes que são listadas no exame do ENADE e transformá-las 
em metas. Ao todo serão quarenta itens a serem avaliados e esse plano de melhoria será 
analisado pela PROGRAD e acompanhado por um Comitê também de cada curso que irá 
analisar a implantação do plano em sessenta, noventa e cento e vinte dias. A prof? Roziane 
ressaltou a dificuldade que os NDEs tem em realizar intervenções no PPC devido à estrutura 
engessada da instituição que obriga o processo passar por todas as instâncias dos Conselhos 
Superiores para ser validado. O prof. Lenilson aproveitou o momento para replicar uma fala da 
sra Veronica quanto às mudanças de grade curricular, que o aluno não se forma pela grade em 
que ele entrou, mas sim sofre uma readequação da grade nova. A prof? Patrícia enfatizou que 
então a procuradora institucional apresentasse a legislação que versasse sobre isso, pois até 
então o que é sabido é que o aluno só tem a grade readaptada se ele ainda não concluiu 
cinquenta por cento do curso. Encerrou-se o momento dos comunicados da chefia e direção e 
passou-se à pauta do dia. Primeiro item de pauta: Apresentação dos dados referentes ao DME: 
O professor Lenilson apresentou um resumo dos dados apresentados na reunião de trabalho 
com a sra Veronica e o sr. Jadiael e enfatizou que esta era a forma que tanto a Universidade 
quanto o MEC veem o departamento. Aproveitou ainda para esclarecer alguns pontos quanto a 
proposta de divisão do orçamento do ano corrente em que foi colocada pela direção de campus 
e que será votada em uma reunião ainda nesta semana. O prof. Emerson, assim como outros 
presentes, falou da complexidade dos números e que eles deveriam ser estudados mais a fundo 
para entendermos bem a origem dos recursos. O prof. Lenilson sugeriu que dois ou três membros 
do departamento se reunissem para estudar a legislação pertinente e se aprofundar nesses 
dados. Segundo item de pauta: Aprovação do ad-referendum do afastamento da prof? Laís 
Mayara Azevedo Barroso. O prof. Lenilson apresentou a solicitação feita à época pela docente 
que se tratava de um afastamento entre os dias oito de janeiro e nove de fevereiro deste ano e, 
portanto justificando ad-referendum. Após breve discussão, houve votação e foi aprovado por 
unanimidade. Terceiro item de pauta: Aprovação dos planos de trabalho de docentes do ano 
corrente. Foram apresentados os planos de trabalho dos docentes Lenilson, Elisângela e Lais e 
aprovados por unanimidade. Quarto item de pauta: Aprovação dos planos de ensino docente 
do ano corrente. Foram apresentados os seguintes planos de ensino: prof. Carlos Alberto A. 
Montero — análise real, cálculo numérico; prof? Márcia Rosa Uliana — matemática |: prof. Lenilson 
S, Candido — iniciação à modelagem matemática; Elisângela C. Biazatti — análise de regressão, 
estatística básica | e inferência Il; prof? Laís Mayara A. Barroso — introdução à inferência 
bayesiana, inglês instrumental e cálculo Il. Todos os planos de ensino foram aprovados por 
unanimidade. Quinto item de pauta: Definição de data para reunião de trabalho junto aos NDEs. 
O NDE de Estatística ficou definido para o dia dezenove de fevereiro às nove da manhã e o curso 
de matemática ficou para ser definido, pois a prof? Ana Fanny está em férias. Sexto item de 
pauta: Pedido de recurso no edital do concurso para professor substituto. O prof. Lenilson 
informou que o candidato Gilberto Francisco de Paula Júnior entrou com um recurso de análise 
de revisão alegando que ele havia entregado todos os documentos solicitados. A prof? Patrícia, 
à época responsável pela homologação, explicou que dentro do prazo das inscrições o candidato 
não entregou toda a documentação e que depois de encerrado o prazo o candidato enviou por, 
e-mail o que estava faltando e que pelo decurso do prazo foi considerado que o candidato nã ç 
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cumpriu todos os itens do edital. Após breve discussão foi colocado em votação e por 

unanimidade o departamento acompanhou a decisão da comissão concordando que o candidato 
não atendeu todos os itens do edital dentro do prazo previsto. Sétimo item de pauta: Processo 

número 23118.002319/2014-61, institucionalização dos laboratórios de estatística - 
reformulação do regimento. Análise e parecer prof. Marlos. O prof. Lenilson realizou a leitura do 

relato e parecer favorável e, após breve discussão, foi aprovado por unanimidade. Oitavo item 
de pauta: Processo número 23118.000961/2017-59 Projeto de extensão Interessada prof? 

Eliana, relatora prof? Patrícia. A relatora realizou a leitura da análise e parecer favorável e o 
conselho aprovou com oito votos favoráveis e duas abstenções sendo essas dos interessados 
no projeto professores Eliana e Emerson. Nono item de pauta: Pedido de afastamento da profa 

Elisângela C. Biazatti para participar do V Wasa. O prof. Lenilson informou que a prof? Elisângela 

fez a solicitação de afastamento para participar do evento dos dias vinte e seis de fevereiro à 

cinco de março de dois mil e dezoito e, ainda, solicitou diárias. Ele disse que a prioridade do 
montante de diárias distribuído para o departamento está dedicado para as semanas de 

Matemática e Estatística e, por isso, a disponibilização de diárias para a servidora ficaria 

condicionada à disponibilização por parte da direção de campus. Os demais membros 
concordaram com a proposição e dessa maneira foi aprovado por unanimidade. Décimo item 
de pauta: Pedido de disciplina em regime especial. O prof. Lenilson explicou que trata-se de 

uma solicitação para o curso de Matemática e devido ao baixo número de docentes do curso 
presentes, ele propôs que o item fosse retirado de pauta e discutido na próxima reunião. Posto 

em votação, foi aprovado por unanimidade. Décimo primeiro item de pauta: Pedido de remoção 

para o departamento da professora Gleice Carvalho de Lima Moreno. O prof. Lenilson realizou a 
leitura da solicitação da servidora e expôs brevemente os motivos da solicitação dela. E, após 

breve discussão, deu-se o seguinte encaminhamento para votação: O departamento acolhe a 

servidora, mas não oferece código de vaga e tampouco promessa de código de vaga para 

permutar com o departamento de origem. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Décimo 

segundo item de pauta: Pedido da direção para a devolução da servidora Juliana Valin 
Campos. O prof. Lenilson informou que em conversa com o prof. João Gilberto, ele solicitou que 
a servidora Juliana fosse removida novamente para a direção de campus, pois haveriam 
mudanças na gestão. O prof. Lenilson informou ao diretor que, a solicitação da servidora se deu 
a partir de uma decisão do conselho do departamento e que esse tema teria que ser levado 

novamente ao conselho. Porém, até o presente momento, o prof. Lenilson não recebeu nenhuma 

solicitação formal da direção de campus e, por isso solicitou que este item fosse retirado de 
pauta. Em votação, foi aprovada a retirada de pauta por unanimidade. Décimo terceiro item de 

pauta: Processo 23118.000196/2018-58 projeto de cooperação técnica entre a UNIR e a UFS, 

parecer prof. Ricardo. O relator realizou a leitura da análise e parecer sendo este favorável, o 
parecer foi posto em discussão: O prof. Lenilson fez uma breve explanação de como está o 
andamento do processo e os motivos que levaram o início deste. A prof? Eliana indagou se esse 

projeto terá algum ônus para a UNIR por exemplo, auxílio no deslocamento da docente que virá 
para desenvolver o projeto etc. O prof. Lenilson afirmou que não foi solicitado nenhum tipo de 

auxílio. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Décimo quarto item de pauta: Demandas 
da SERCA. O prof. Lenilson informou que este item era para discutir demandas como 

redimensionamento de matrícula, quebra de pré-requisitos, reintegração de matrícula, etc. mas, 

a SERCA não enviou demandas ao departamento até a data da reunião sendo que o prazo de 
resposta do departamento se encerra no dia dezesseis de fevereiro deste ano. Dito isso, o prof. 
Lenilson pediu que este item fosse retirado de pauta. Em votação, a retirada de pauta foi 
aprovada por unanimidade. Décimo quinto item de pauta: Pedido de desligamento da prof? 
Roziane Sobreira do NDE do curso de Estatística. Com a palavra, a profi Roziane expôs os seus 
motivos, dentre eles o de saúde e entregou o pedido de desligamento por escrito. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade. Inclusão de pauta: O prof. Lenilson disse que a acadêmica 

Bruna, presente na reunião, fora aprovada em um concurso público e a data provável da posse 
é no segundo semestre deste ano. Faltam oito disciplinas para que ela conclua o curso e por 

causa disso ela veio solicitar que fossem feitas algumas alterações na grade de horário. O prof> 
Lenilson pediu a aprovação do conselho para que a acadêmica Bruna, tivesse a palavra N 

)



explicasse a sua demanda e, com a palavra ela disse que já havia conversado com os 
acadêmicos das disciplinas de estágio supervisionado e plan. exper. Il ambas ministradas pelo 
prof. Nério e que os acadêmicos aceitam a inversão dos dias dessas disciplinas; trocar ainda as 
disciplinas de análise de regressão ministradas pela profa Elisângela pelo dia da disciplina de 
processos estocásticos ministrado pelo prof. Dilson. Em discussão, o prof. Lenilson preferiu dar 
o seguinte encaminhamento: que os professores sejam consultados, pois tanto o professor 
Dilson quanto o prof. Nério estão em férias e, caso eles concordem e não haja problemas para 
os acadêmicos, o conselho aprova a alteração na próxima reunião. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Comunicados dos professores: Prof. Emerson comunicou que o mestrado em 
educação matemática foi aprovado em primeira análise; prof? Márcia comunicou que a 
especialização iniciará as atividades no próximo dia dezesseis e solicitou uma reunião às 
dezessete horas do mesmo dia com os docentes que estarão envolvidos com a especialização. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta sete minutos 
do mesmo dia. Eu, Juliana Valin Campos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata, a qual segue 
assinada por mim e pelo chefe de departamento. Os demais membros presentes assinaram a 
lista de presença. 

Juliana Valin Campos Lenilson Sergio Candido 

  

  

    
  

Ji-Paraná 19 de fevereiro de 2018.



Lista de Presença da 1º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 14/02/2018 às 14 horas na sala do LABMAT. 
  

  

  

Professor Assinatura 

Ana Fanny Benzi de Oliveira Férias 

Ariveltom Cosme da Silva Férias 
  

Bruno Soares de Castro 
a Ra 

  

Carlos Alberto Almendras Montero 
  

Dilson Henrique Ramos Evangelista 
dr 

  

Eliana Alves Pereira Leite 
E 

= 
  

Elisângela Candeias Biazatti Liberada para cursar mestrado 
  

Emerson da Silva Ribeiro 
  

Enoque da Silva Reis 
( Drmnooep 

/ 
  

Fernando Luiz Cardoso ra / Rent rare 

  

Irene Yoko Taguchi Sakuno 

4 

  

Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 
  

Lenilson Sergio Candido- . 

ser GA £   

. Luana Lúcia Alves de Azevêdo Liberada para cursar mestrado 
  

Márcia Rosa Uliana 
  

Marcio Costa de Araújo Filho 
  

Marlos Gomes de Albuquerque 
  

Nerio Aparecido Cardoso Férias 
a À 

  

Patrícia Batista Franco 
  

Reginaldo Tudeia dos Santos Liberás cursar doutorado 
  

Ricardo José Souza da Silva 
  

Roziane Sobreira dos Santos 
E Í 
ti é É e Sera tos 

  

Vania Corrêa Mota dberada para cursar doutorado 
  

Juliana Valin Campos (técnica) 
  

loss Nayara Aeguedo * Ratroso J Lado Toa Cannes”. 
  

Representante Discente Assinatura 

  

      
   



Lista de Presença da 3º Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 13/04/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CADU 

“ 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Professor Assinatura 

01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira J dz, 20.26 x 

02 |Ariveltom Cosme da Silva = Atestado Médico 

03 |Bruno Soares de Castro Liberado para cursar mestrado 

04 [Carlos Alberto Almendras Montero p/ Ata / vST If CADA 

05 |Dilson Henrique Ramos Evangelista f ZA VAO Los É (E 

06 [Eliana Alves Pereira Leite pe 

07 [Elisângela Candeias Biazatti uy th É 97 4 alle 

08 |Emerson da Silva Ribeiro ad L ta? au TU | e DA 

09 [Enoque da Silva Reis L 4 2 FA 

10 |Fernando Luiz Cardoso se á / [a 

11 |Gabi Nunes Silva Ca bi Nes Silva 

12 |Irene Yoko Taguchi Sakuno Lbensos Cara Do Ii 

13 |Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 

14 [Lais Mayara Azevedo Barroso dis YA A. Px NO 

15 |Lenilson Sergio Candido" GP A AÍ 

16 |Luana Lúcia Alves de Azevêdo Liberada para cursar mestrado 

17 |Márcia Rosa Uliana CAN Ócia a ai iss 

18 |Marcio Costa de Araújo Filho Liberado para cursar doutorado 

ge 19 |Marlos Gomes de Albuquerque ) 

20 |Nerio Aparecido Cardoso - 

21 |Patrícia Batista Franco 

22 |Reginaldo Tudeia dos Santos 

23 |Ricardo José Souza da Silva 

24 |Roziane Sobreira dos Santos 

25 |Vania Corrêa Mota Liberada para cursar doutorado 

26 |Juliana Valin Campos (técnica) / 

Representante Discente Assinatura 

27 |Meire Sheeman Gomes Miranda 

28 |Dayane da Silva Macedo         
 



Lista de Presença da 4º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 09/05/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Professor Assinatura 
01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira ” Patr 20 sda 
02 |Ariveltom Cosme da Silva «4 Atestado médico 

03 |Bruno Soares de Castro Liberado para cursar mestrado 

04 |Carlos Alberto Almendras Montero j 

05 |Dilson Henrique Ramos Evangelista 

06 |Eliana Alves Pereira Leite 

07 [Elisângela Candeias Biazatti 

08 |Emerson da Silva Ribeiro 

09 |Enoque da Silva Reis 

10 |Fernando Luiz Cardoso / 
A 

11 |Gabi Nunes Silva fetos a 
á Crato 1 Jumes Crlua 

12 |Irene Yoko Taguchi Sakuno Liberada para cursar doutorado 

I3 |Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 

I4 |Lais Mayara Azevedo B X O 
as Ma drroso EA TA A. Dor) Ad) 

15 |Lenilson Sergio Candido Ê, O CL 

16 [Luana Lúcia Alves de Azevêdo “Liberada para cursar mestrado 

17 |Márcia Rosa Uliana o vil , 
DA antro Penpo Nisto 

18 |Marcio Costa de Araújo Filho Liberado para cursar doutorado 

19 |Marlos Gomes de Albuquerque 

20 |Nerio Aparecido Cardoso 

21 |Patrícia Batista Franco 

22 [Reginaldo Tudeia dos Santos Liberadá cursar doutorado 

23 [Ricardo José Souza da Silva BA <a, y A 

24 |Roziane Sobreira dos Sant oziane Sobreira dos Santos L Qua / Emos 

25 |Vania Corrêa Mota Liberada para cursar doutorado 

26 | Juliana Valin Campos (técnica E pos pRsetaa) ATESTADO MEDCO 
27 |José Ailton Alencar da Silva ' 

28 |Pablo Dias Viei Mp | To. 7 
“O ora «, AA CA LEE 

Representante Discente Assinatura 

29 |Meire Sheeman Gomes Miranda LA / rA 

ilva M 4 an 30 |Dayane da Silva Macedo LA L TA      



Lista de Presença da 6º Reunião Extraordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 08/08/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
  

Professor Assinatura 
  

01 Ana Fanny Benzi de Oliveira Atestado médico 

  

02 Bruno Soares de Castro Liberado para cursar mestrado 
  

03 Carlos Alberto Almendras Montero 
sis ADO , 

  

04 Dilson Henrique Ramos Evangelista 
  

05 Eliana Alves Pereira Leite   

  

06 Elisângela Candeias Biazatti 
    

07 Emerson da Silva Ribeiro 
  

08 Enoque da Silva Reis 
  

09 Fernando Luiz Cardoso 

  

10 Gabi Nunes Silva 
Gab; Yunes Silva 

  

1 Irene Yoko Taguchi Sakuno Liberada para cursar doutorado 
  

12 Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 
  

13 Lais Mayara Azevedo Barroso 
Lo Yry. À. Ponha 

  

14 Lenilson Sergio Candido 
DV. sseeraifoado 

  

15 Luana Lúcia Alves de Azevêdo 
Puno Magoo. An fruéguo 

  

16 Márcia Rosa Uliana 
Marra fans Úliceu 

  

17 Marcio Costa de Araújo Filho Libérado para cursar doutorado 
  

18 Marlos Gomes de Albuquerque 
  

19 Nerio Aparecido Cardoso = 
  

20 Patrícia Batista Franco 
E TE" 

Ligado Paes levrpeo) 
  

21 Reginaldo Tudeia dos Santos Liberagespára cursar doutorado 
  

22 Ricardo José Souza da Silva 

  

23 Roziane Sobreira dos Santos 
GR 

  24 Vania Corrêa Mota 

  

25 Juliana Valin Campos (técnica) 
    

26 José Ailton Alencar da Silva 
  

Representante Discente U Assinatura 
  

28 

  

29          



Lista de Presença da 7º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 01/08/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 

ATA 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Professor Assinatura 

01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira Atestado médico 

02 |Bruno Soares de Castro Liberado para:oyrsár mestrado 

03 |Carlos Alberto Almendras Montero ) 

04 |Dilson Henrique Ramos Evangelista 

OS |Eliana Alves Pereira Leite 7 E A Lua 

06 [Elisângela Candeias Biazatti A | Bioaik 

07 |Emerson da Silva Ribeiro Elnarado. É . Í 

08 |Enoque da Silva Reis Est 

09 |Fernando Luiz Cardoso 

10 |Gabi Nunes Silva | (Gabi Pres Gi a 

11 |Irene Yoko Taguchi Sakuno Liberada para cursar doutorado 

12 |Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 

13 |Lais Mayara Azevedo Barroso LA YO. A. Q , 

14 |Lenilson Sergio Candido AD. / l 

15 |Luana Lúcia Alves de Azevêdo au! ii ig 

16 |Márcia Rosa Uliana Pini. Aero US! la! | 

17 |Marcio Costa de Araújo Filho Libetado para cursar doutorado 

18 |Marlos Gomes de Albuquerque pi á 

19. |Nerio Aparecido Cardoso pd A 

20 |Patrícia Batista Franco E q EA x 

21 |Reginaldo Tudeia dos Santos Tabosa par cursar doutorado 

22 |Ricardo José Souza da Silva 

23 |Roziane Sobreira dos Santos 

24 |Vania Corrêa Mota 

25 |Juliana Valin Campos (técnica) 

26 |José Ailton Alencar da Silva 

Representante Discente “Assinatura É 

28 

  

29         
 



Lista de Presença da 8º 

    

03/40/29 
IXBMES às 08 horas na sala do LABMAT. 

Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

  Professor 
Assinatura 

    01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira 
Jd 

  02 [Bruno Soares de Castro Libérado para cursar mestrado Z =   03 [Carlos Alberto Almendras Montero 

  04 |Dílson Henrique Ramos Evangelista 
  05 [Eliana Alves Pereira Leite 

  06 [Elisângela Candeias Biazatti 

    07 [Emerson da Silva Ribeiro 
Elsineda E Bosallk 

Cria. E   08 [Enoque da Silva Reis 

o 1 
  09 |Fernando Luiz Cardoso 

ami É Gu 
  10 [Gabi Nunes Silva 

(Sab y YNmes Silva 
  11 |Irene Yoko Taguchi Sakuno Liberada para cursar doutorado 
  12 |Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 
  13 |Lais Mayara Azevedo Barroso 
  14 Lenilson Sergio Candido 

Leo VA A. Pad 
O mad! sho   15 |Luana Lúcia Alves de Azevêdo   din) A A sli 

RIUONO IND Oy Onjutou?   
16 [Márcia Rosa Uliana 
  

  17 |Marcio Costa de Araújo Filho 
  

tre, Eine Sal Liberado para cursar doutorado 
    

US queue     

na Marlos Gomes de Albuquerque 

19 Nerio Aparecido Cardoso 
E   20 |Patrícia Batista Franco 

  21 [Reginaldo Tudeia dos Santos 

  
22 |Ricardo José Souza da Silva 

23 |Roziane Sobreira dos Santos 

  

  
24 |Vania Corrêa Mota 

25 |Juliana Valin Campos (técnica) 
  

  

  

  

  

27 |Ingryd Luana Wonczak 
E 4 

al Melquisadec de Souza Oliveira 
      26 |José Ailton Alencar da Silva A ko nt | Ni 

E 
Representante Discente 

Assinatura ir eo e! 

    
    

  

4 2 ud 2) A 

Mie E uisada ES O lua 

fue. ks É - cs ri > by E”) 4 HEAÇa



Lista de Presença da 8º Reunião Ordinária do Departamento de Matemática e Estatística 

Data 05/09/2018 às 08 horas na sala do LABMAT. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

      

Professor Assinatura 

01 |Ana Fanny Benzi de Oliveira Remoção Temporária 

02 |Bruno Soares de Castro Liberado para cursar mestrado 

03 [Carlos Alberto Almendras Montero 

04 |Dilson Henrique Ramos Evangelista NR 

05 [Eliana Alves Pereira Leite CMauoisAa a 

06 [Elisângela Candeias Biazatti 1 ed 

07 |Emerson da Silva Ribeiro EaD o 

08 |Enoque da Silva Reis Fá o 

09 |Fernando Luiz Cardoso Laet gy 

10 |Gabi Nunes Silva Godi Vimses Sire 

11 |Irene Yoko Taguchi Sakuno Liberada para cursar doutorado 

12 |Josivan Ribeiro Justino Liberado para cursar doutorado 

13 |Lais Mayara Azevedo Barroso Pup EA A. Parno 

I4 |Lenilson Sergio Candido 

15 |Luana Lúcia Alves de Azevêdo A buceta By adlod Deal 

16 |Lúcia de Fátima de M. Brandão Dias / Puno do. 0.0 Lo] 

17 |Márcia Rosa Uliana MANTO (à sé Uia 

I8 |Marcio Costa de Araújo Filho Liberado para cursar doutorado 

19 |Marlos Gomes de Albuquerque VEM aqua 

20 |Nerio Aparecido Cardoso EG 

21 |Patrícia Batista Franco “——aiberada Para-cúrsar doutorado 

22 [Reginaldo Tudeia dos Santos Liberado para cursar doutorado 

23 |Ricardo José Souza da Silva o 

24 |Roziane Sobreira dos Santos 

25 | Vania Corrêa Mota 

26 |Juliana Valin Campos (técnica) 

27 |José Ailton Alencar da Silva 

Representante Discente 

27 |Ingryd Luana Wonczak 

28 |Melquisadec de Souza Oliveira       

 


