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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no LabMat, Campus de Ji-Paraná, em
terceira chamada, seguindo o regimento do CONDEP no ar�go nono, às oito horas e trinta
minutos reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a presença dos
Conselheiros: Camilla Silva de Gois, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro,Irene Yoko Taguchi
Sakuno, Juliana Valin Campos, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso. Primeiro Item
de Pauta. Processo nº 99955135A.000043/2020-91. Monitoria Acadêmica 2020, disciplinas para 2020-1 e
2020-2 e Comissão para elaboração e execução do Edital. Após discussão foram escolhidas as disciplinas
para monitoria acadêmica. No primeiro semestre: Matemá�ca I do Curso de Matemá�ca, Esta�s�ca I do
Curso de Esta�s�ca. No segundo semestre: Matemá�ca III no Curso de Matemá�ca, Cálculo I no Curso de
Esta�s�ca. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. E, respec�vamente, os professores para a
formação da comissão com o obje�vo de realizar a seleção dos candidatos: Professores Fernando Luiz
Cardoso, Reginaldo Tudeia dos Santos, Gabi Nunes Silva, Elisângela Candeias Biaza�. Colocado
em votação: aprovado por unanimidade. 2) Apresentação de propostas ao edital nº 01/2020/CAPES
Programa de Residência Pedagógica – PRP, aprovação do nome da coordenação.  A Professora Ana Fanny
Benzi de Oliveira Bastos, submeteu seu nome para Docente Orientador do Programa de Residência
Pedagógica e a Professora Marcia Rosa Uliana submeteu seu nome para Docente Orientador Voluntário
do referido programa. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 3) Apresentação de propostas
ao edital nº 02/2020/ CAPES Programa Ins�tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID,  aprovação
do nome da coordenação. O Professor Lenilson Sergio Candido submeteu seu nome para a coordenação
do PIBID. O vice-chefe do departamento, Nerio Aparecido Cardoso presidiu a reunião, após discussão, a
coordenação do PIBID foi colocada em votação: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
às nove horas e onze minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.  

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Técnica Administra�va, em
07/02/2020, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 07/02/2020, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
07/02/2020, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 07/02/2020,
às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em 07/02/2020,
às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
07/02/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 07/02/2020,
às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica Administra�va, em
10/02/2020, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0355310 e
o código CRC 32327E7E.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e um minuto,  em primeira
chamada, reuniram-se os Conselheiros do Conselho Acadêmico de Matemá�ca e Esta�s�ca no
Laboratório de Matemá�ca (LABMAT) para a primeira reunião em rito ordinário do referido
departamento. Fizeram-se presentes, além do presidente, Lenilson Sergio Candido os conselheiros, Bruno
Soares de Castro, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biaza�, Emerson da Silva Ribeiro,
Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Jhenniffer
Carissimi dos Santos, José Ailton Alencar da Silva, Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo Barroso,
Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fá�ma de Medeiros Brandão Dias, Marlos Gomes de
Albuquerque, Melquisadec de Souza Oliveira, Nerio Aparecido Cardoso, Ricardo José Souza da Silva
e Vania Corrêa Mota. As conselheiras Marcia Rosa Uliana e Roziane Sobreira dos Santos, estão em
atestado médico.  O presidente do Conselho, Lenilson Sergio Candido, deu início à reunião com os
informes da chefia do Departamento: 1. Orçamento da Ins�tuição - Para o ano corrente, o orçamento do
Campus é muito pequeno e ao DAME fora des�nada uma importância de pouco mais de três mil reais
para diárias e passagens e a aquisição de cinco computadores. O presidente informou que no momento
da reunião que discu�u o plano de ação para este ano pediu ao diretor de campus que as diárias e
passagens fossem suficientes para suprir as demandas dos eventos do Departamento e na oportunidade
o diretor disse que se acaso fosse necessário um pouco mais, disponibilizaria do montante des�nado à
direção dentro das possibilidades. 2. O presidente reiterou as boas-vindas ao conselheiro Bruno que
retornou da licença para cursar o mestrado. Findos os informes da chefia, passou-se as inclusões de
pauta as quais foram: Pedido da acadêmica do curso de Esta�s�ca Meire Sherman Gomes Miranda -
matrícula na disciplina de Cálculo II; Pedido da acadêmica do curso de Licenciatura em Matemá�ca Alice
Vieira do Nascimento - matrícula fora do prazo; Formação da comissão de organização da eleição para
chefe e vice-chefe do Departamento; Processo SEi nº 999055899.000143/2019-04 Relatório final do
curso de extensão “Informá�ca Básica: Aplicação em Análises de dados – turma de segunda-feira”.
Interessado: Nerio Aparecido Cardoso. Relatora: Luana Lúcia Alves de Azevêdo; Re�ficação das disciplinas
anteriormente previstas para o prof. José Ailton; Plano de trabalho dos docentes Enoque da Silva Reis e
Marlos Gomes de Albuquerque;  Declarar vago o assento do representante discente do curso de
Esta�s�ca até a presente reunião ocupado pelo conselheiro Melquisadec de Souza Oliveira. O presidente
do conselho colocou em votação as inclusões de pauta as quais foram aprovadas por unanimidade.
Passou-se à pauta do dia. Primeiro item:  Processo SEi nº 999055899.000008/2020-94 - Inclusão de
disciplinas do curso de Esta�s�ca: O presidente do conselho informou que anteriormente fora feita uma
análise curricular dos solicitantes com o intuíto de facilitar a decisão do conselho. As solicitações
deferidas foram: Cálculo II - Poliana Pires Bueno Ayres, José Antonio de Lima, Ludmila da Silva Uliana,
Yasmin Iandaria de Oliveira Garcia, Magno Alves Felix, Roger Rodrigues dos Santos, Thainani Rodrigues
Amorim Nascimento, Kaio Felipe Rodrigues Simione e Franklyn Cassiano Mar�ns dos Santos. Álgebra
Linear -  Jocassia dos Santos Neris, Magno Alves Felix, Lidiany dos Anjos Gomes e Juliane Estevo
Evangelista; Cálculo numérico - Felipe Aparecido Ba�sta da Silva. Socilitações Indeferidas por não cumprir
o pré-requisito da disciplina: Cálculo numérico - Jocassia dos Santos Neris e Lidiany dos Anjos Gomes.
Após a apresentação dos requerimentos e as devidas situações dos acadêmicos, o presidente abriu para
discussões. Não havendo discussões, o item foi aprovado por unanimidade. Segundo item: Processo SEi
nº 999055899.000010/2020-63 - Inclusão de disciplinas do curso de Licenciatura em Matemá�ca:
Novamente, o presidente informou que fora realizada a análise prévia da solicitaçãoção dos acadêmicos e
foi esquema�zado em forma de tabela para facilitar a decisão do conselho. As solicitações foram todas
deferidas e seguem: Cálculo I - Mariza de Lima Wionczak, Richard Araujo do Nascimento, Lucas Lopes de
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Jesus, Dayane da Silva Macedo e Alcebiades Francelino de Oliveira Neto; Cálculo III - Staunston Rocha
Mendes, Geize Adriele Vilela Sobral e Rodrigo Coelho Pedrete; Análise Real - Douglas Vinicius Goncalves
Araujo; Psicologia da Educação - Osvaldo Januario de Carvalho Junior; Matemá�ca Financeira - Dayane da
Silva Macedo. Após a apresentação dos requerimentos e as devidas situações dos acadêmicos, o
presidente abriu para discussões. Não havendo discussões, o ponto foi aprovado por
unanimidade. Terceiro item:  Processo SEi nº 999055899.000003/2020-61 - Pedido de quebra de pré-
requisitos do curso de Esta�s�ca: Foram apresentados os pedidos por aluno e seguem: Jefferson da Silva
Oliveira e Rodrigo Coelho Pedrete  - Solicitaram quebra de pré-requisito para cursar a disciplina de
Análise Mul�variada. Em discussão, a conselheira Laís enfa�zou que devido ao fato de o pré-requisito ser
a disciplina de Banco de Dados e no novo PPC do curso de Esta�s�ca este pré-requisito não existe mais e,
se trata de uma exceção, e o aluno Jefferson é concluínte, a quebra pode ser deferida. Em votação, a
quebra fora aprovada com dezoito votos favoráveis e duas abstenções. Solicitação do aluno Rodrigo
Coelho Pedrete - Quebra de pré-requisito para cursar as disicplinas de Probabilidade III e Inferência II -
ambos indeferidos por ter pré-requisitos muito relevantes e no mesmo requerimento, aluno também
solicitou redimensionamento da disciplina de Planejamento e Experimento I o qual fora deferido.
Cessadas as discussões, posto em votação, aprovado por unanimidade. Solicitação da aluna Bruna
Teixeira Viana - Reitegração de curso com matrícula nas disciplinas de Demografia e Computação
Esta�s�ca. Ao analisar os pré-requisitos, o conselho aprovou a reitegração da aluna com matrícula na
disciplina de Demografia, pois ela não cumpre os pré-requisitos para cursar Computação Esta�s�ca. Em
votação, aprovado por unanimidade. Solicitação da aluna Josieli Borgoni Pena Quebra de pré-requisito
para cursar a disciplina Álgebra Linear - indeferido. Em votação, aprovado por unanimidade. Quarto
item: Processo SEi nº: 999055899.000017/2020-85 - Pedido de Quebra de pré-requisito do curso de
Licenciatura em Matemá�ca: Foram apresentados os pedidos por aluno e seguem: Aluna Gabriela
Krupinski Torres - Solicitou quebra de pré-requisto para cursar a disciplina Estágio Supervisionado do
Ensino Fundamental II. Após discussões foi aprovado com dezenove votos favoráveis e uma abstenção;
Aluna Alice Vieira do Nascimento - Solicitou quebra de pré-requisito para cursar a disciplina de Análise
Real. Após discussões, foi aprovado por unanimidade; Aluna Fernanda Patrícia Pio Moreira - Solicitou
quebra de pré-requisto para cursar a disciplina Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II. Após
discussões foi aprovado com dezenove votos favoráveis e uma abstenção. Quinto item:  Processo SEi
nº 999055899.000232/2019-42 - Pedidos de Disciplina Especial do curso de Esta�s�ca. Foram solicitadas
as seguintes disciplinas especiais para o curso de Bacharelado em Esta�s�ca: Pesquisa de Mercado e
Opinião, Banco de Dados, Bioesta�s�ca, Inglês, Cálculo III, Esta�s�ca II, Álgebra Linear, Probabilidade I,
Cálculo I, Geometria Analí�ca e Vetorial, Algoritmos e Técnicas de Programação, Fundamentos da
Pesquisa Esta�s�ca, Geometria Analí�ca e Seminários. Após extensas discussões pelo mo�vo de que
algumas disciplinas foram pedidas por alunos concluíntes, foi definido que a disciplina de Bioesta�s�ca
será ministrada pelo prof. José Ailton de maneira condensada e a disciplina de Banco de Dados será
ministrada pela prof.ª Elisângela também de maneira condensada. As demais solicitações não poderão
ser atendidas, pois os professores estão com uma carga horária extensa de aulas. Em votação, aprovado
por unanimidade. Sexto item: Processo SEi nº  999055899.000011/2020-16  - Pedido de Disciplina
Especial do curso de Esta�s�ca: Foram solicitadas as seguintes disciplinas especiais para o curso de
Bacharelado em Esta�s�ca. Cálculo I. Este ponto fora votado em conjunto com o anterior, e a disciplina
não será ofertada em regime especial. Em votação, aprovado por unanimidade. Sé�mo item: Processo
SEi nº: 999055899.000007/2020-40 - Pedidos de Disciplina Especial curso de Licenciatura em
Matemá�ca: Foi solicitada a disciplina de Variáveis complexas para o curso de Licenciatura em
Matemá�ca. Após discussões, houve o encaminhamento que o professor Reginaldo que está voltando o
afastamento para doutoramento será consultado da possibilidade de ministrar a referida disciplina. Em
votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Oitavo item: Distribuição de Disciplinas para
o professor Bruno Soares de Castro. Após discussões, as seguintes disciplinas foram redistribuídas para o
professor Bruno em decorrência do eminente afastamento para doutoramento da professora Elisângela:
Cálculo Numérico, Computação Esta�s�ca e Probabilidade I. Em votação, aprovado por
unanimidade. Nono item: Processo SEi nº 9999055899.000004/2020-14 - Pedido de Reitegração no curso
de Esta�s�ca. Os requerimentos foram apresentados por aluno e seguem: Pedido de Reintegração da
aluna Bruna Teixeira Viana - A socilitação e a análise já haviam sido feitas no terceiro item de pauta. Em
votação, aprovado por unamidade; Pedido de Reintegração da aluna Edinalva Rocha Santos Coimbra com
matrícula na disciplina de TCC. Em votação, aprovado com dezenove votos favoráveis e uma
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abstenção; Pedido de Reintegração da aluna Patrícia Ricardo da Silva com matrícula nas disciplinas de
Probabilidade I, Cálculo II e Álgebra Linear. Em votação, aprovado por unamidade; Pedido de Reitegração
das aluna Andrielly Juracy Mar�ns Gomes com matrícula nas disciplinas de Esta�s�ca I, Matemá�ca
Básica, Inglês Instrumental e Informá�ca Aplicada à Esta�s�ca. Não havendo discussões, em votação,
aprovado por unanimidade. Décimo item: Processo SEi nº 999055899.000006/2020-03 - Pedido de aluno
especial do aluno Matusalém Cascimiro da Mata. Aluno do curso de Licenciatura em Química do IFRO
pediu matrícula na condição de aluno especial na disciplina de Cálculo I. Não havendo discussões, foi
aprovado por unanimidade. Décimo primeiro item: Processo SEi nº 999055899.000005/2020-51 - Pedido
de aluno especial da aluna Leiliany Brum Quirino. Aluna do curso de Licenciatura em Química do IFRO
pediu matrícula na condição de aluna especial na disciplina de Polí�cas Educacionais. Não havendo
discussões, foi aprovado por unanimidade. Décimo segundo item: Processo SEi
nº 999119573.000010/2020-17 - Aproveitamento de disciplinas. Interessada-Rosimere Benício Moraes.
Relatora- cons. Eliana A. Pereira Leite. A relatora procedeu à leitura do parecer. O presidente abriu para
discussões e, após o esclarecimento de alguns pontos, passou-se para a votação. O parecer foi aprovado
com dezoito votos favoráveis e duas abstenções. Décimo terceiro item:  Aprovação dos Planos de
trabalho dos docentes Emerson da S. Ribeiro e Vânia Correa Mota. Não houveram discussões e os planos
de trabalho dos docentes foram aprovados por unanimidade. Décimo quarto item: Processo SEi
nº 999055899.000021/2020-43. Progressão funcional. Interessado: Márcio Costa Araújo Filho. Relator
cons. Fernando Luis Cardoso. O relator procedeu à leitura do parecer. E, após discussões foi aprovado por
unanimidade. Neste momento, o presidente do conselho passou a condução da reunião para o vice-chefe
de Departamento, conselheiro Nerio A. Cardoso para conduzir a reunião. Décimo quinto item: Processo
SEi nº 999119652.000001/2020-46. Consulta de docentes para ministrar as disciplinas de Cálculo
I, Cálculo II, Matemá�ca I e Matemá�ca II nos cursos de Agronomia e Eng. Florestal do Campus de Rolim
de Moura. Com a palavra, o presidente Nerio informou ao conselho que já se dispôs em ministrar as
disciplinas, uma vez que nesses cursos tem alunos concluíntes que dependem da disciplina e, ele
apresentou um plano de trabalho para a direção do campus de Rolim de Moura para ministrar as
disciplinas de maneira condensada considerando as a�vidades relacionadas ao Departamento Acadêmico
de Matemá�ca e Esta�s�ca, do Mestrado em Matemá�ca e da CPAv Execu�va de forma que as a�vidades
não serão prejudicadas. Diante do exposto e não havendo discussões, o conselho aprovou o ponto com
quinze votos favoráveis e cinco abstenções. Neste momento o presidente em exercício do conselho,
passou novamente a presidência para o cons. Lenilson S. Candido. Décimo sexto ítem: Processo SEi nº
999055899.000015/2020-96. Pedido de Redistribuição do IFRO para a UNIR. Interessada: Kessys Lorrânya
Peralta de Oliveira. O presidente abriu para discussões e o cons. Nerio disse que o currículo da professora
é interessante para o curso de Esta�s�ca e não foi possível a contratação das candidatas que estavam na
fila de espera do Edital estava aberto até outubro de dois mil e dezenove. Após discussões, o conselho
aprova a manifestação de interesse de redistribuição da professora Kessys para o Departamento e em
troca, disponibiliza o código de vaga que outrora foi ocupada pelo professor Dilson com dezoito votos
favoráveis e duas abstenções. Expirado o tempo regimental, o presidente pediu a aprovação de um
acréscimo de dez minutos para finalizar as discussões da reunião. O conselho aprovou o acréscimo por
unanimidade. A conselheira Eliana informou que iria se ausentar, pois já �nha uma consulta previamente
agendada. Primeira inclusão de pauta:  Pedido da acadêmica do curso de Esta�s�ca Meire Sherman
Gomes Miranda - matrícula na disciplina de Cálculo II. Não havendo discussões, aprovado por
unanimidade. Segunda Inclusão de pauta: Pedido da acadêmica do curso de Licenciatura em Matemá�ca
Alice Vieira do Nascimento - matrícula fora do prazo. Não havendo discussões, aprovado por
unanimidade. Terceira Inclusão de pauta:  Formação da comissão de organização da eleição para chefe e
vice-chefe do Departamento. O presidente solicitou voluntários para a composição da comissão e
informou que a portaria tem validade até treze de abril de dois mil e vinte. Após discussões a comissão
foi formada pelos conselheiros Juliana, Laís, Jhenniffer, Irene e Ricardo. Quarta Inclusão de
pauta: Processo SEi nº 999055899.000143/2019-04 Relatório final do curso de extensão “Informá�ca
Básica: Aplicação em Análises de dados – turma de segunda-feira”. Interessado: Nerio Aparecido Cardoso.
Relatora: Luana Lucia Alves de Azevedo. Não havendo discussões, foi aprovado por unanimidade. Quinta
Inclusão de pauta: Re�ficação das disciplinas anteriormente previstas para o prof. Subs�tuto José Ailton.
O prof. José informou que devido a mudanças no calendário de a�vidades dele, o contrato findará na
úl�ma semana de março e por isso, não seria mais possível ministrar as disciplinas de Bioesta�s�ca e
Banco de Dados de forma condensada em tão pouco tempo. E, por isso, a disciplina de Banco de Dados
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passou para a �tularidade da professora Elisângela. Sexta Inclusão de pauta: Plano de trabalho dos
docentes Enoque e Marlos; Não havendo discussões, o plano de trabalho dos docentes foi aprovado por
unanimidade. Sé�ma Inclusão de pauta: Declarar vago o assento do representante discente do curso de
Esta�s�ca. O presidente do conselho declarou vago o assento do representante discente do curso de
Esta�s�ca e agradeceu ao acadêmico Melquisadec pelo es�mado serviço prestado ao conselho e aos
alunos no tempo em que ele ocupou este assento. Informes: o conselheiro Emerson informou que em
onze de março ocorrerá o Seminário Inaugural da turma de dois mil e vinte do Mestrado em Educação
Matemá�ca e todos são convidados a par�cipar. A cons. Gabi ques�onou sobre o edital da monitoria
acadêmica. O cons. Melquisadec perguntou qual o prazo de conclusão do processo de matrícula para os
alunos  fizeram o redimensionamento, pois ainda não aparecem no sistema. O presidente informou que a
SERCA disse que em quinze dias estaria tudo no sistema. O cons. Nerio fez um agradecimento pela
colaboração e apoio nas a�vidades administra�vas à servidora Camilla que foi de fundamental
importância para o andamento dos processos no período em que ele esteve na chefia no departamento.
E, pediu para que os servidores ficassem atentos a avaliação ins�tucional e dispusessem um tempo para
responder ao ques�onário, pois este será associado ao PDI da Ins�tuição. O cons. Nerio pediu que o cons.
Melquisadec estendesse este informe aos acadêmicos. A cons. Vânia pediu para que fosse solicitado À
Coordenação Administra�va que deixasse as salas de aula recém pintadas abertas durante o dia, pois o
cheiro de �nta está muito forte e ela e alguns alunos são alérgicos e o cheiro está dificultando as aulas. A
cons. também ques�onou das placas de iden�ficação das salas de aula e o presidente o conselho
informou que elas foram afixadas na úl�ma terça-feira. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião às onze horas e dezoito minutos, da qual, para constar, eu, Juliana Valin
Campos, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 17/02/2020,
às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica Administra�va, em
17/02/2020, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
17/02/2020, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
17/02/2020, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 17/02/2020, às 16:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
17/02/2020, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE AILTON ALENCAR DA SILVA, Docente, em
17/02/2020, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 17/02/2020, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 17/02/2020, às
17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Melquisadec de souza oliveira, Usuário Externo, em
17/02/2020, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA CANDEIAS BIAZATTI, Docente, em
17/02/2020, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 17/02/2020,
às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em 17/02/2020,
às 23:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
18/02/2020, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
18/02/2020, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jhenniffer Carissimi dos Santos, Usuário Externo, em
20/02/2020, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 25/02/2020, às
16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 01/03/2020, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0358206 e
o código CRC 3BEB3F92.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0358206
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, no LabMat, Campus de Ji-Paraná, às
oito horas e três minutos reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com
a presença dos Conselheiros: Bruno Soares de Castro, Camilla Silva de Gois, Carlos Alberto Almendras
Montero, Eliana Alves Pereira Leite, Elisângela Candeias Biaza�, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da
Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, José Ailton Alencar da
Silva, Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fá�ma
de Medeiros Brandão Dias, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Reginaldo Tudeia
dos Santos, Ricardo José Souza da Silva e Vania Corrêa Mota. Os conselheiros Josivan Ribeiro Jus�no e
Jhenniffer Carissimi dos Santos, jus�ficaram suas ausências. Comunicados da Chefia de Departamento: O
Presidente agradeceu o trabalho e dedicação do Professor José Ailton no tempo em que ficou como
professor subs�tuto, informou ao conselho que o contrato do professor se encerra no dia vinte e quatro
de março de dois mil e vinte. Deu as boas-vindas ao Professor Reginaldo Tudeia dos Santos que retornou
do Doutorado. Inclusões de pauta: Eleição de novo membro do NDE do Curso de Esta�s�ca, colocado em
votação: aprovado por unanimidade. Primeiro Item de Pauta. Processo nº 999055899.000033/2020-78,
Aproveitamento de Disciplinas, Acadêmico: Rubens de Jesus Santos, Relator: Nerio Aparecido Cardoso.
O relator leu o parecer favorável ao aproveitamento das disciplinas Cálculo Diferencial, Cálculo Integral,
Introdução a Geometria Analí�ca Vetorial, Tópicos Especiais em Esta�s�ca I, Metodologia da Pesquisa
Cien�fica e Matemá�ca básica, e o possível aproveitamento de Língua Portuguesa com complementação
de carga horária. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 2) Processo nº
999055899.000034/2020-12, Aproveitamento de Disciplinas, Acadêmico: Alessandro Cícero do
Nascimento Soares, Relator: Ricardo José Souza da Silva. O relator leu o parecer favorável a solicitação
do acadêmico. Após discussão sobre a complementação de carga horária para aproveitamento da
disciplina, o item foi re�rado de pauta. 3) Processo nº 999055899.000036/2020-10, Solicitação de
acadêmicos: Juciele Santos de Oliveira, Gabriel Ciscone� Pereira da Silva, Valdivino de Souza Ferreira,
Nilvânia Fischer, Alcebiades Francelino de Oliveira Neto. Apregoado de praxe pelo presidente e, em
seguida lido o requerimento de cada um dos interessados. Após a leitura seguiu-se ao debate de cada
solicitação e, posteriormente os conselheiros deliberaram o seguinte: Quanto ao pedido da acadêmica
Juciele Santos de Oliveira de inclusão de disciplina em Cálculo II, foi aprovado por unanimidade. Quanto
ao pedido do acadêmico Gabriel Ciscone� Pereira da Silva de inclusão em Cálculo III, foi aprovado por
unanimidade. Quanto ao pedido do acadêmico Valdivino de Souza Ferreira que solicitou
redimensionamento em Matemá�ca Básica e Álgebra Linear foi aprovado por unanimidade. Quanto ao
pedido do acadêmico Alcebiades Francelino de Oliveira Neto, verificou-se que o requerimento do
acadêmico presente no processo 999055899.000011/2020-16, foi preenchido erroneamente, o
requerente solicitou em novo requerimento a inclusão na disciplina de Álgebra Linear, foi aprovado com
seis abstenções e quinze favoráveis. 4) Processo nº 999055899.000007/2020-40, Solicitação de
Disciplina Especial, Curso de Matemá�ca. O Presidente apresentou ao conselho os requerimentos das
acadêmicas Poliana Pires Buenos Ayres, Renata Macedo Leite e Ingryd Luana Wonczak De Paula,
solicitando a disciplina Variáveis Complexas. O Professor Reginaldo concordou em ministrar a disciplina a
par�r de abril, colocado em votação: aprovado por unanimidade. 5) Solicitação de Disciplina Especial,
Curso de Esta�s�ca; ficou decidido que o Professor Josivan Ribeiro Jus�no vai ministrar a disciplina de
Pesquisa de Mercado e Opinião, o Professor Nerio Aparecido Cardoso vai ministrar a disciplina de
Seminários, colocado em votação: aprovado por unanimidade. 6) Processo nº 999055899.000032/2020-
23, Projeto de Extensão e relatório final do curso in�tulado “Formação docente sobre a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC): aspectos estruturais, organizacionais e sua repercussão no planejamento de
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ensino”, Interessado: Eliana Alves Pereira Leite; Relator Bruno Soares de Castro. O Relator leu o parecer
favorável. A Professora Eliana explanou sobre o projeto. Colocado em votação: com uma abstenção, e
vinte votos favoráveis, foi aprovado. 7) Processo nº 999055899.000144/2019-41, Relatório final do Curso
de Extensão in�tulado "Informá�ca básica: aplicação em análises de dados(2019/2 turma matu�no de
terça-feira)", Interessado: Nerio Aparecido Cardoso; Relator: Ricardo Jose Souza da Silva. O relator leu o
parecer favorável, não havendo discussão, procedeu-se à votação: com três abstenções e dezoito votos
favoráveis, foi aprovado. 8) Desligamento do NDE de Matemá�ca, Interessado: Marcia Rosa Uliana; o
Chefe de Departamento informou o conselho que a Professora Marcia Rosa Uliana pediu desligamento do
NDE de Matemá�ca para tratar de sua saúde. O Professor Fernando Luiz Cardoso vice-presidente do NDE,
assume a Presidência, colocado em votação: foi aprovado com duas abstenções, e dezenove votos. Em
ato con�nuo o Presidente pediu a indicação de Novo membro do NDE de Matemá�ca, não houve
indicações, o tema ficou para a próxima reunião. 9) XX Semana da Matemá�ca; a Coordenadora da
Semana da Matemá�ca, Professora Lúcia de Fá�ma M. Brandão Dias, apresentou o tema do envento,
in�tulado: “XX SEMAT: A MATEMÁTICA E SUAS RAMIFICAÇÕES: MATEMÁTICA PURA, MATEMÁTICA
APLICADA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. TUDO JUNTO E MISTURADO?”; informou que o público-alvo seria:
“Graduandos em Matemá�ca e áreas afins, egressos, alunos da rede pública de ensino e acadêmicos dos
cursos de Licenciatura em Matemá�ca de Rondônia e professores que atuam na Educação Básica como
também pessoas interessadas na temá�ca do evento”; e o cronograma da Semana da Matemá�ca de
vinte e cinco a vinte e sete de agosto de dois mil e vinte. A Conselheira Vania Corrêa Mota comunicou ao
conselho que foi convidada juntamente com seu grupo de pesquisa – MEMF para par�cipar da 9ª
Rondônia Rural Show de 26 a 30 de maio de 2020, onde terá um Stander e será desenvolvido a "1ª
Amostra de Esta�s�ca Experimental Aplicada ao Agronegócio" em parceria com a Emater, e que os seus
orientandos e os alunos das suas disciplinas  estarão envolvidos na organização do evento com
apresentação de pôster e maquetes sobre a tema, e que já possui todo material para desenvolver a
amostra, e reforçou que será uma oportunidade de divulgar o curso de Esta�s�ca  e Matemá�ca e os
demais cursos da Unir e que já informou a diretor do campus.  Segundo a professora, não foi comunicada
sobre a data da ação de extensão, Workshop de Esta�s�ca, e que ficou sabendo durante a reunião, no
momento em que o chefe do departamento pediu para alterar o item de pauta 12, de Plano de Trabalho
da Professora Laís para Projeto de Extensão alegando ter havido um erro de digitação, neste momento à
mesma verificou que as datas dos eventos irão coincidir, e desta forma jus�ficou que a data da 9ª
Rondônia Rural Show é definida pelo governo do Estado e que essa oportunidade de divulgação é
única. Após muita discussão, voltou-se ao ponto de pauta. A Professora Lúcia Brandão Dias informou ao
conselho a Comissão Organizadora da XX SEMAT, composta da seguinte forma: Coordenação geral:
Professora Lúcia Brandão Dias; Vice coordenação: Professor Enoque da Silva Reis; Coordenação de
inscrições e cer�ficados: Técnica Juliana Valin Campos; Coordenação Cien�fica: Professor Reginaldo
Tudeia dos Santos, Professor Marlos Gomes de Albuquerque, Professor Carlos Alberto Almendras
Montero; Coordenação das Oficinas: Professor Carlos Alberto Almendras Montero e Professor Enoque da
Silva Reis; Coordenação de Cerimonial: Técnica Graziella Pine� Passoni; Coordenação de Divulgação:
Técnica Camilla Silva de Gois; Professor Enoque da Silva Reis, discentes Daiana (mestrado-Unir) e Jucielma
(mestrado-Rolim de Moura); Coordenação Gráfica/Visual: Professor Lenilson Sergio Candido, Professor
Enoque da Silva Reis, discente Rodrigo Coelho Pedrete; Credenciamento e Recepção: discentes do Curso
de Licenciatura em Matemá�ca e bolsistas do PIBID- Matemá�ca; Equipe de apoio: Professora Irene Yoko
Taguchi Sakuno, Professora Lúcia Brandão Dias, discentes do Curso de Licenciatura em Matemá�ca. Após
as discussões os conselheiros deliberaram sobre o tema, público-alvo e comissão organizadora
apresentado pela coordenadora, com duas abstenções e dezenove votos favoráveis, foi aprovado. 10)
Enade 2020; a Professora Lúcia de Fá�ma M. Brandão Dias apresentou o cronograma dos simulados,
após discussão, foi colocado em votação: aprovado por unanimidade. 11) Processo nº
999119611.000006/2020-55, Resposta ao O�cio 28 (0365319). Ás dez horas e cinquenta e oito minutos
o Presidente pediu a prolongação da reunião por mais quinze minutos, colocado em votação: aprovado
por unanimidade. O Chefe de Departamento apresentou ao conselho o O�cio 28, solicitou a formação de
Comissão responder ao O�cio. A Comissão foi formada pelo Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso,
Conselheiro Fernando Luiz Cardoso e o Presidente Lenilson Sergio Candido. Colocado em votação:
aprovado por unanimidade. 12) Proposta de Ação de Extensão in�tulado: “III Workshop em Esta�s�ca
Aplicada”, Interessado: Laís Mayara Azevedo Barroso, Relator: Lúcia de Fá�ma de Medeiros Brandão
Dias. A relatora leu o parecer favorável. A Conselheira Laís Mayara Azevedo Barroso, explanou ao
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conselho sobre o evento, jus�ficou a data escolhida, por ser o dia do Esta�s�co. Explicou que não seria
viável a mudança no cronograma do evento por já ter subme�do a proposta, mas que verificaria com a
PROCEA e com os palestrantes convidados a mudança na data. Após discussão, foi colocado em votação:
com uma abstenção e vinte votos favoráveis foi aprovado. 13) Eleição do membro do NDE de Esta�s�ca.
O Presidente perguntou ao conselho sobre candidatos. O Professor Bruno Soares de Castro se
candidatou. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze
horas e dezoito minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar,
eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Técnica Administra�va, em
06/03/2020, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
06/03/2020, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 06/03/2020, às 19:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 06/03/2020,
às 20:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
06/03/2020, às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
07/03/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 07/03/2020, às
10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE AILTON ALENCAR DA SILVA, Docente, em
07/03/2020, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA CANDEIAS BIAZATTI, Docente, em
09/03/2020, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 09/03/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
09/03/2020, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 09/03/2020, às

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


06/12/2021 21:01 SEI/UNIR - 0379252 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=429676&infra_sistema=1… 4/4

11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
09/03/2020, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
09/03/2020, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 09/03/2020, às
15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 09/03/2020, às
15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica Administra�va, em
09/03/2020, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 09/03/2020,
às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em 09/03/2020,
às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 09/03/2020, às 22:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0379252 e
o código CRC 67140897.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0379252
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, por webconferência, às catorze
horas e dez minutos reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a
presença dos Conselheiros: Bruno Soares De Castro, Camilla Silva De Gois, Carlos Alberto Almendras
Montero, Emerson Da Silva Ribeiro, Enoque Da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene
Yoko Taguchi Sakuno, Jhenniffer Carissimi Dos Santos, Josivan Ribeiro Jus�no, Juliana Valin Campos, Laís
Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves De Azevêdo, Lúcia De Fá�ma De Medeiros Brandão Dias,
Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes De Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Reginaldo Tudeia Dos
Santos, Ricardo José Souza Da Silva e Vania Corrêa Mota. Primeiro Item de Pauta. Processo nº
999119567.000019/2018-92 - Assunto: Projeto de Cooperação Técnica, celebrado entre a Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Interessado: Lúcia de Fá�ma de
Medeiros Brandão Dias. Relatora: Marcia Rosa Uliana. A relatora leu o parecer favorável a dilatação do
tempo de vigência do Projeto de Cooperação Técnica  por mais um ano e sete meses. Após discussão, o
parecer foi colocado em votação: aprovado com vinte votos favoráveis e uma abstenção. 2) Processo nº
999055899.000039/2020-45 - Assunto: Projeto de Extensão in�tulado “INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R
- MODULO I". Interessado: Nerio Aparecido Cardoso. Relator: Carlos Alberto Almendras Montero. O
relator leu o parecer favorável ao projeto de extensão. Após o conselheiro Nerio Aparecido Cardoso
explanar sobre o projeto, foi colocado em votação: aprovado com vinte e um votos favoráveis e uma
abstenção. 3) Consulta ao CONDEP sobre a con�nuação de Chefe e Vice Chefe de Departamento pró-
tempore até a realização da consulta acadêmica (Processo nº999055899.000029/2020-18). O
Presidente Lenilson Sergio Candido explicou ao conselho sobre a necessidade de deliberação sobre a sua
permanência como Chefe de Departamento pró-tempore e do Professor Nerio Aparecido Cardoso como
Vice-Chefe pró-tempore, até que seja realizada a eleição, atualmente suspensa. Após discussão procedeu-
se a votação: com vinte votos favoráveis e uma abstenção o Conselho aprovou o Professor Lenilson
Sergio Candido como Chefe de Departamento pró-tempore e o Professor Nerio Aparecido Cardoso como
Vice-Chefe pró-tempore. Informes: A Conselheira Juliana Valin Campos informou que irá criar uma
agenda que ficará compar�lhada no e-mail para agendamentos de webconferência e o google meet
estará disponível para os servidores da Unir até o final de julho. O Conselheiro Reginaldo Tudeia Dos
Santos comunicou que no próximo dia treze de maio será a defesa de seu doutorado, através de
videoconferência, autorizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, defesa que estava prevista para ocorrer no úl�mo mês de março, mas em função da pandemia,
não foi possível ser realizada. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e treze minutos, o Presidente
do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad
hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Técnica Administra�va, em
28/04/2020, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
28/04/2020, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 28/04/2020, às 20:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
28/04/2020, às 21:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
28/04/2020, às 21:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
29/04/2020, às 01:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 29/04/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 29/04/2020, às
12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
29/04/2020, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 29/04/2020, às
16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
29/04/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 29/04/2020, às
16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 29/04/2020,
às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 29/04/2020,
às 20:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 29/04/2020, às
21:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica Administra�va, em
30/04/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 01/05/2020, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jhenniffer Carissimi dos Santos, Usuário Externo, em
04/05/2020, às 21:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 10/05/2020, às
21:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0413330 e
o código CRC 388B0173.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0413330
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, por webconferência, às quinze horas
reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a presença dos
Conselheiros: Bruno Soares De Castro, Camilla Silva De Gois, Carlos Alberto Almendras Montero, Emerson
Da Silva Ribeiro, Enoque Da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi
Sakuno, Jhenniffer Carissimi Dos Santos, Josivan Ribeiro Jus�no, Juliana Valin Campos, Laís Mayara
Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves De Azevêdo, Lúcia De Fá�ma De Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa
Uliana, Marlos Gomes De Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Reginaldo Tudeia Dos Santos, Ricardo
José Souza Da Silva e Vania Corrêa Mota. Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela Candeias
Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho, Patrícia Ba�sta Franco. Conselheiras em Licença Médica: Eliana
Alves Pereira Leite e Roziane Sobreira dos Santos. Comunicados da Chefia: O Presidente informou sobre
o Edital de afastamento para par�cipação em programas de pós-graduação para o segundo semestre de
dois mil e vinte, com inscrições até dia dezoito de maio de dois mil e vinte. Comunicou o conselho sobre
o e-mail encaminhado pela secretaria da direção, que trata do Ato Decisório do Consun sobre a consulta
ao Departamento “que tem o obje�vo de averiguar e propor alterna�vas quanto às condições
quan�ta�vas e qualita�vas da inclusão digital da comunidade acadêmica da UNIR”, essa consulta em
forma de ques�onário foi enviado aos acadêmicos e posteriormente vai ser enviado aos professores e
técnicos do departamento. O Presidente parabenizou o Professor Reginaldo pela defesa da tese de
doutorado. Inclusões de Pauta: 1) O Professor Nerio, presidente do NDE de Esta�s�ca, solicitou a escolha
de um novo coordenador dos Laboratórios de Esta�s�ca. 2) A Professora Márcia solicitou a recomposição
do NDE de Matemá�ca, com a escolha de um novo membro. Procedeu-se a votação: aprovado por
unanimidade.  Primeiro Item de Pauta. Processo nº 999055899.000064/2020-29 - Assunto: Progressão
Funcional da Professora Elisângela Candeias Biaza�. Relator: Professor Enoque da Silva Reis. O
Conselheiro Enoque fez a leitura do parecer favorável à progressão da Professora Elisângela Candeias
Biaza�. Não havendo discussão, procedeu-se à votação: parecer aprovado por unanimidade. 2) Processo
nº 999055899.000028/2020-65 - Assunto: Solicitação de afastamento do Professor Enoque da Silva Reis
para cursar Pós-Doutorado em Educação Matemá�ca na Universidade Federal da Grande Dourados –
UFGD. Relator: Carlos Alberto Almendras Montero. O Conselheiro Carlos procedeu à leitura do parecer
favorável ao pedido de afastamento do Professor Enoque. O Conselheiro Nerio lembrou ao conselho que
o afastamento da Professora Elisângela foi aprovado considerando a contratação de um professor
subs�tuto, o que até o momento não ocorreu. O Conselheiro Fernando declarou que o Professor Enoque
ficou afastado na época em que cursou o Doutorado e que agora precisa contribuir com o departamento,
lecionando; ques�onou o Chefe de Departamento sobre a época em que o Professor Enoque cursou o
doutorado sem ter o afastamento aprovado, se teve suas faltas registradas e quantas faltas foram, pois
mais de sessenta faltas levaria a exoneração. O Presidente afirmou que as faltas foram registradas, mas
não �nha a informação no momento, da quan�dade exata, teria que procurar nos registros. A
Conselheira Marcia ques�onou o Conselheiro Enoque se a solicitação de afastamento faz parte do edital
do primeiro semestre ou do segundo semestre, ao passo que o Conselheiro Enoque esclareceu que a
solicitação faz parte do edital para o primeiro semestre. O Conselheiro Josivan declarou ser relevante
para o departamento ter o primeiro professor com pós doutorado, que isso fortaleceria o departamento,
em especial o curso de matemá�ca. A Conselheira Lúcia pediu explicações ao Conselheiro Enoque sobre
como ficariam os trabalhos de organização da semana da matemá�ca, tendo em vista que o conselheiro
Enoque, sendo o vice-coordenador, não comunicou em nenhum momento o possível afastamento para o
pós-doutorado. O Conselheiro Enoque esclareceu que não comunicou sobre o possível afastamento por
pensar não ter chances de ser aprovado para cursar o pós doutorado; que teve certeza apenas na
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semana anterior; o Conselheiro afirmou que não pretende se afastar da organização da semana da
matemá�ca, inclusive, está organizando uma revista de Educação Matemá�ca vinculada ao programa de
Mestrado em Educação Matemá�ca do campus, o que contribuiria para dar mais visibilidade ao evento;
explicou que as aulas do pós doutorado são à distância e não iria interferir no seu trabalho no evento. A
Conselheira Lúcia alegou não concordar com a con�nuidade do Professor Enoque na vice-coordenação da
semana da matemá�ca, caso seja aprovado o afastamento, pois não acredita que ele possa focar nas
duas a�vidades. O Conselheiro Enoque se dispôs a ajudar na semana da matemá�ca, mesmo afastado. O
Presidente afirmou que, legalmente, o Conselheiro Enoque não pode ser vice-coordenador da semana da
matemá�ca caso o afastamento seja aprovado; o Conselheiro Nério parabenizou o Professor Enoque pela
qualificação; lembrou o conselho que o afastamento da Professora Elisângela ficou condicionado à
contratação de um professor subs�tuto, contratação que ainda não aconteceu e não tem previsão para
tal; afirmou que o conselho, ao deliberar sobre o afastamento do Professor Enoque, está numa situação
semelhante à da Professora Elisângela: na falta de um professor subs�tuto as a�vidades seriam
redistribuídas; declarou ainda não saber exatamente como estão as demandas no curso de matemá�ca,
mas ressaltou que no curso de esta�s�ca os laboratórios ainda se encontram sem coordenador; que o
NDE tem a�vidades pendentes e os professores estão se preparando para ins�tuir um mestrado na
esta�s�ca; afirmou que existem muitas demandas para poucos professores; expressou que não é
contrário ao afastamento para a qualificação do Professor, mas como Professor e Vice-Chefe do
Departamento está preocupado com a saúde do grupo, por ter muitas demandas. O Conselheiro
Reginaldo disse que na época que pediu afastamento para cursar doutorado os trâmites eram diferentes;
afirmou que a UNIR agora impõe diversas barreiras para que o afastamento seja autorizado e que o
departamento não pode impor mais barreiras; afirmou exis�r um limite legal; declarou que a fala do
Conselheiro Fernando não tem base legal para impedir o afastamento do Conselheiro Enoque, que ele
par�cipou do edital de afastamento, seguiu os trâmites e o próprio edital prevê a contratação de um
professor subs�tuto. A Conselheira Lúcia solicitou ao Conselho que definam outro vice-coordenador da
semana da matemá�ca, caso o Professor Enoque consiga o afastamento. O Conselheiro Fernando
afirmou que se o Conselho aprovar o afastamento vai estar sendo conivente com os problemas do
passado; informou exis�r uma denúncia no Ministério Público sobre isso e o Conselho não pode “fazer
vista grossa”. O Conselheiro Nério alegou que, apesar do edital prever a contratação de um professor
subs�tuto, ele, na função de Vice-Chefe do Departamento, entrou em contato com a PROGRAD e obteve
a informação de que não existem, no momento, recursos para contratações; cobrou do Professor Enoque
esclarecimentos sobre como conseguiu cursar o doutorado de quatro anos no Mato Grosso do Sul sem o
afastamento aprovado. O Conselheiro Enoque corrigiu a duração do doutorado na fala do Professor
Nério, informando ter sido dois anos e dez meses de curso. O Conselheiro Josivan afirmou conhecer o
Professor Lucas Marques da Cunha, que estaria interessado em assumir uma vaga no departamento,
tendo em vista que a vaga do Professor Dilson ainda não foi preenchida. O Conselheiro Emerson pediu ao
Professor Enoque que reflita sobre sua trajetória na ins�tuição, desde o doutorado em Campo Grande,
como recentemente o afastamento por atestado médico; ques�onou como fica a relação do Professor
com a vida acadêmica dos alunos; apontou o compromisso firmado no processo de solicitação de
afastamento do Professor Enoque, de terminar as disciplinas do primeiro semestre deste ano; ques�onou
como isso seria possível se, devido à pandemia, as aulas devem ser ministradas no segundo semestre. O
Conselheiro Enoque declarou que seu maior obje�vo na ins�tuição é fazer uma ponte, parcerias com
outras ins�tuições do Brasil e do Exterior, conseguir intercâmbio para os alunos; um exemplo dessas
parcerias seria a revista que está elaborando; afirmou que precisa firmar contatos e que o pós doutorado
abriria portas para parcerias; o Conselheiro falou que também tem mo�vações pessoais na solicitação do
afastamento para realizar o pós doutorado, pois sua esposa está cursando doutorado no Mato Grosso do
Sul e seus pais, idosos, se encontram lá; afirmou que gostaria de estar mais próximo da família. O Chefe
do Departamento declarou que o Professor Enoque vem apresentando problemas ao departamento
antes mesmo dele assumir a Chefia do Departamento; afirmou que an�gamente era comum cursar o
doutorado em serviço, mas que o Professor Enoque, ao escolher esse caminho, acabou acarretando
problemas ao departamento, gerando uma denúncia no MPF; afirmou que o Professor terminou o
doutorado sem se afastar, que não precisa ¨pagar¨ o tempo que esteve afastado; que agora surge a
oportunidade de pedir o afastamento formalmente, ele se candidatou para o pós-doutorado; afirmou
também que não concorda com o Professor Enoque quando menciona a pandemia na sua fala, pois o
processo é anterior a esses eventos; o Presidente afirmou exis�r outra realidade à época que o Processo
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iniciou; que entrou em contato com a PROPESQ e com a Direção do Campus em dezembro, na época do
Processo de afastamento da Professora Elisângela, e foi informado da possibilidade de contratação de
professor subs�tuto; que, analisando o processo do Professor Enoque na situação atual, em que o
compromisso do Professor Enoque em ministrar as aulas do primeiro semestre não seria possível, devido
à pandemia, visto que o afastamento, se aprovado, inicia dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte,
declarou que atualmente não assinaria a declaração no processo, assinada anteriormente; declarou que,
levando em conta essa questão do calendário e a impossibilidade de contratação de professor subs�tuto
no cenário atual, como Chefe de Departamento, é contrário ao afastamento do Professor Enoque. O
Parecer favorável ao afastamento foi colocado em votação: com dois votos favoráveis, sete contrários e
treze abstenções o parecer foi rejeitado pelo conselho. Ficam registradas as jus�fica�vas de votos
contrários do Conselheiro Nério e da Conselheira Gabi. O Conselheiro Nério afirma ser contra o
afastamento do Professor Enoque, porque o conselho ainda não recebeu da comissão a devolu�va do
processo de averiguação do tempo do possível afastamento para doutorado, que não foi aprovado pelo
CONDEP. A Conselheira Gabi afirma ser contra o afastamento do Professor Enoque, pois o Conselho ainda
não recebeu a conclusão do processo do doutorado. 3) Escolha do Coordenador dos Laboratórios de
Esta�s�ca. O Presidente passou a palavra ao Professor Nerio, Presidente do NDE do Curso de Esta�s�ca,
que explanou sobre a necessidade de um novo coordenador dos Laboratórios de Esta�s�ca pois se
encontra sem coordenador desde Novembro do ano anterior. O Conselheiro Josivan se candidatou, não
havendo discussão, procedeu-se a votação: aprovado com duas abstenções e dezenove votos favoráveis.
4) Escolha de Membro para Núcleo Docente Estruturante do Curso de Matemá�ca. Procedeu-se à
escolha de membro do NDE de Matemá�ca para ocupar a vaga da Professora Márcia. O Presidente
passou a palavra à Professora Márcia que explanou sobre a importância da escolha de um novo membro
do NDE para con�nuidade dos trabalhos. O Professor Reginaldo se candidatou, não havendo discussão,
procedeu-se a votação: aprovado, com uma abstenção e dezoito votos favoráveis. Comunicados: A
Conselheira Laís informou que, com a proximidade do evento do Workshop de Esta�s�ca, marcado para a
primeira semana de junho, conversou com a coordenação do evento e com a PROCEA e decidiram
suspender devido a Pandemia; A Conselheira Juliana comunicou sobre a atualização do e-mail
ins�tucional em duas etapas ser obrigatório e o prazo ser até amanhã, catorze de maio de dois mil e
vinte; informou que na próxima reunião u�lizaremos o google meet por ser mais fácil, mas ressaltou que
esta não é a ferramenta ins�tucional padrão de webconferência. A Conselheira Márcia comunicou sobre
a data de apresentação dos seminários no Mestrado de Educação Matemá�ca que inicialmente seria dia
dez de maio, mas foi adiado para vinte de maio a pedido dos mestrandos; O Conselheiro Nerio marcou a
reunião do NDE de Esta�s�ca para a semana seguinte. O Conselheiro Reginaldo informou que concluiu o
doutorado e agradeceu o departamento por conceder o afastamento; O Conselheiro Emerson explanou
sobre a situação dos prazos das pós graduações stricto sensu, disse que existe a possibilidade da CAPES
prorrogar os prazos, mas que isso não garante que o tempo de defesa das dissertações será ou não
critério de avaliação dos programas pela CAPES. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinco
minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva
de Gois, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Técnica Administra�va, em
22/05/2020, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
22/05/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 22/05/2020, às
10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
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22/05/2020, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 22/05/2020, às 11:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 22/05/2020, às
12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
22/05/2020, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 22/05/2020, às
12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
22/05/2020, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 22/05/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 22/05/2020, às
19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
24/05/2020, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 25/05/2020,
às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
25/05/2020, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 25/05/2020,
às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica Administra�va, em
25/05/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 25/05/2020, às
15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jhenniffer Carissimi dos Santos, Usuário Externo, em
25/05/2020, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
25/05/2020, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 25/05/2020, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 25/05/2020, às
16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0426179 e
o código CRC 92069190.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0426179
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, por webconferência, às quatorze horas
reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a presença dos
Conselheiros: Bruno Soares De Castro, Camilla Silva De Gois, Carlos Alberto Almendras Montero, Emerson
Da Silva Ribeiro, Enoque Da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi
Sakuno, Jhenniffer Carissimi Dos Santos, Josivan Ribeiro Jus�no, Juliana Valin Campos, Laís Mayara
Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves De Azevêdo, Lúcia De Fá�ma De Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa
Uliana, Marlos Gomes De Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Reginaldo Tudeia Dos Santos, Ricardo
José Souza Da Silva e Vania Corrêa Mota. Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela Candeias
Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho, Patrícia Ba�sta Franco. Conselheiras em Licença Médica: Eliana
Alves Pereira Leite e Roziane Sobreira dos Santos. Conselheira afastada por remoção temporária: Ana
Fanny Benzi de Oliveira Bastos. Comunicados da Chefia: O Presidente deu alguns esclarecimentos sobre o
e-mail enviado pela Assessoria de Comunicação a todos os servidores da Unir, contendo uma nota
técnica, informando sobre os procedimentos a serem adotados na volta das a�vidades estudan�s;
informou que o ensino híbrido, mesclando aulas presenciais com virtuais deverá ser adotado pelas
universidades públicas; comunicou que o departamento não tem autonomia para tomar decisões sobre a
con�nuidade das aulas, mas pode e deve,  propor aos conselhos superiores, sugestões. Primeiro Item de
Pauta. Processo nº 999055899.000072/2020-75, Aprovação do Ad-referendum da Chefia de
Departamento, Projeto de Extensão “I ciclo de palestras online abordando a Esta�s�ca”. Interessado:
Professora Gabi Nunes Silva; O Presidente explicou ao conselho que tendo em vista a data do evento
precisou aprovar o projeto por Ad-referendum. Não havendo discussão, procedeu-se à votação: aprovado
por unanimidade. 2) Processo nº999055899.000071/2020-21, Assunto: Progressão Funcional da
Professora Marcia Rosa Uliana. Relator: Professor Josivan Ribeiro Jus�no; O relator leu o parecer
favorável à progressão funcional. O conselho constatou um erro na data do inters�cio, presente no
parecer e no requerimento da Professora, feito a correção no parecer, procedeu-se à votação, às
quatorze horas e quarenta e cinco minutos, aprovado com vinte e um votos favoráveis e uma abstenção.
3) Plano anual de a�vidade docente 2020 do Professor Reginaldo Tudeia Dos Santos. Foi apresentado
ao conselho, o Plano Anual de A�vidade Docente de 2020 do Professor Reginaldo. O Conselheiro Nerio
ques�onou a data que o Plano estaria sendo apreciado, visto que as disciplinas já estão em andamento.
O Conselheiro Reginaldo esclareceu que ele retornou em Fevereiro e por conta da pandemia não
apresentou o Plano de a�vidades, mas que as disciplinas estavam sendo ministradas e estão vinculadas a
ele no SIGAA. A Conselheira Vânia ques�onou a necessidade de colocar o Plano de A�vidades no SEI,
tendo em vista que nos anos anteriores, o plano era apresentado no CONDEP e entregue no
departamento para ser arquivado na pasta do docente; a Conselheira Juliana explicou que sugeriu à
Técnica Camilla que inserisse o Plano de A�vidades no SEI, para melhor apresentação ao conselho na
Webconferência, informou também que os demais departamentos inserem os Planos Anual de A�vidades
Docentes em um único processo no SEI; O Chefe de Departamento esclareceu que existe uma área no
SIGAA para inserir o Plano de A�vidades Docente que ainda está para ser implantada. O Conselheiro
Emerson, comunicou que os cursos de pós-graduação estão discu�ndo o retorno às aulas na modalidade
à distância, re�rou-se às quatorze horas e cinquenta e sete minutos, em razão de par�cipar de reunião
com os alunos do mestrado em educação matemá�ca. O Presidente voltou ao ponto de pauta, colocado
em votação: aprovado por unanimidade. O Conselheiro Marlos re�rou-se às quinze horas e cinco
minutos, para par�cipar de reunião com os alunos do mestrado em educação matemá�ca. Comunicados:
A Conselheira Gabi explanou sobre o Projeto de Extensão “I ciclo de palestras online abordando a
Esta�s�ca”, informando que até o momento da reunião havia trezentos e trinta e oito inscritos no evento,
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de várias regiões do país; convidou os conselheiros a assis�rem a palestra de sexta-feira, dia cinco de
junho de dois mil e vinte, abordando o Covid-19. A Conselheira Juliana informou ao conselho a chegada
de oito nobreaks que irão atender os laboratórios de esta�s�ca. O Conselheiro Nerio comunicou os
professores do curso de esta�s�ca que em breve, enviará um e-mail solicitando a colaboração para as
ementas e bibliografia do novo PPC do Curso de Esta�s�ca, informou que as sugestões serão analisadas
pelo NDE do Curso. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e dez minutos, o Presidente do Conselho
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Assistente em Administração,
em 15/06/2020, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 15/06/2020, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
15/06/2020, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 15/06/2020, às
14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
15/06/2020, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 15/06/2020,
às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
15/06/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
15/06/2020, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
15/06/2020, às 23:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 15/06/2020, às
23:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 16/06/2020,
às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 16/06/2020, às
16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


06/12/2021 21:01 SEI/UNIR - 0437959 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=504684&infra_sistema=1… 3/3

8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 17/06/2020, às 13:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 17/06/2020, às
18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
17/06/2020, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
17/06/2020, às 23:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 18/06/2020, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jhenniffer Carissimi dos Santos, Usuário Externo, em
18/06/2020, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0437959 e
o código CRC DD6E96B3.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, por webconferência, às quatorze horas e
seis minutos reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a presença
dos Conselheiros: Bruno Soares de Castro, Camilla Silva de Gois, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da
Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Josivan Ribeiro Jus�no,
Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fá�ma de
Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso,
Reginaldo Tudeia dos Santos, Ricardo José Souza da Silva. Conselheiros com faltas jus�ficadas: Carlos
Alberto Almendras Montero e Jhenniffer Carissimi dos Santos. Conselheira em férias: Vania Corrêa Mota.
Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho,
Patrícia Ba�sta Franco. Conselheiras em Licença Médica: Eliana Alves Pereira Leite e Roziane Sobreira dos
Santos. Conselheira afastada por remoção temporária: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos. Comunicados
da Chefia: O Presidente esclareceu sobre as eleições para chefia e vice-chefia do departamento que
acontecerão em modo online no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte; Informou a data de suas
férias de vinte e sete de julho de dois mil e vinte a nove de agosto de dois mil e vinte; comunicou sobre o
processo 999119600.000066/2020-05 onde a PRAD informa sobre restrições orçamentárias e seus
desdobramentos sobre futuras contratações de servidores e estagiários; parabenizou a Professora Gabi
pelo sucesso do I ciclo de palestras online abordando a Esta�s�ca; esclareceu ao Professor Enoque sobre
o seu processo de pedido de afastamento para cursar pós-doutorado, comunicando que assim que o
processo tenha o parecer do relator, será marcado uma reunião extraordinária do CONDEP para deliberar
sobre o processo; pediu desculpas ao Conselheiro Marlos Gomes de Albuquerque pelo seu processo de
Progressão Funcional não ter entrado na pauta. A pedido da Conselheira Lúcia o oitavo ponto de pauta:
Vice-Coordenação da XX SEMAT, foi re�rado de pauta. Inclusões de Pauta: 1) Processo nº
999055899.000076/2020-53. Assunto: Progressão Funcional do Professor Marlos Gomes de
Albuquerque, de Professor Associado II para Professor Associado III. Relatora: Gabi Nunes Silva. 2)
Escolha de docentes para Comissão eleitoral do CONSEC. 3) Processo nº 999055899.000072/2020-75.
Assunto: Relatório Final do Projeto de Extensão “I ciclo de palestras online abordando a Esta�s�ca”.
Interessada: Gabi Nunes Silva. Relatora: Luana Lucia Alves de Azevedo. 4) Alterações no Evento da
Semana da Matemá�ca. As inclusões de pauta, colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade.
Primeiro Item de Pauta. Processo nº 999055899.000038/2020-09, Aprovação do Ad-referendum da
Chefia de Departamento, alteração da proposta da ação de extensão: “III Workshop em Esta�s�ca
Aplicada”; A Conselheira Lais explicou ao conselho as alterações realizadas no evento que por causa da
pandemia, será realizado online e com alterações no cronograma. As alterações feitas no SIGAA �veram a
aprovação por ad-referendum do Chefe de Departamento. Após discussão, foi colocado em votação:
aprovado por unanimidade. 2) Processo nº 99955142.000020/2019-53, deliberação a respeito do
Acordo de Cooperação Técnico-Cien�fica entre o INPA e UNIR; O Presidente apresentou ao conselho a
proposta de Cooperação Técnico-Cien�fica entre o INPA e UNIR, informou que o Departamento
respondeu no processo, afirmando ter interesse na Cooperação, que havia recebido um e-mail do
Professor Nerio, interessado na Cooperação. O Conselheiro Nerio afirmou ter interesse na parceria por
causa dos estudos realizados com o grupo de pesquisa. Procedeu-se à votação sobre o interesse do
departamento no acordo de Cooperação, aprovado por unanimidade. 3) Processo nº
999055899.000084/2020-08, Assunto: Plano Anual De A�vidade Docente 2020 do Professor Josivan
Ribeiro Jus�no. Foi apresentado ao conselho, o Plano Anual de A�vidade Docente de 2020 do Professor
Josivan. Não havendo discussão, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 4) Processo nº
999055899.000083/2020-55, Assunto: Plano Anual De A�vidade Docente 2020 do Professor Bruno
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Soares de Castro. Foi apresentado ao conselho, o Plano Anual de A�vidade Docente de 2020 do Professor
Bruno. Não havendo discussão, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 5) Processo nº
999055899.000068/2020-15, Assunto: Promoção Funcional de Professor Adjunto IV para Professor
Associado I, Interessada: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos. Relator: Marlos Gomes de Albuquerque.
O relator leu o parecer favorável à Promoção Funcional da Professora Ana Fanny. O relator solicitou que
conste em ata a re�ficação no parecer, onde se lê Progressão, leia-se Promoção, verificou-se também a
falta da tabela de pontuação assinada pela comissão, a qual ficou de ser inserida pela comissão,
posteriormente. Após discussão procedeu-se à votação: aprovado por unanimidade. 6) Processo nº
999055899.000080/2020-11, Assunto: Progressão Funcional de Assistente B-1 para Assistente B-2,
Interessado: Josivan Ribeiro Jus�no. Relator: Enoque da Silva Reis. O relator leu o parecer favorável a
progressão do Professor Josivan. Não havendo discussão, procedeu-se à votação: aprovado por
unanimidade. Verificou-se que algumas assinaturas da lista de presença �nham sumido. O presidente
solicitou que os conselheiros verificassem e assinassem de novo. 7) Processo nº
999055899.000082/2020-19, Assunto: Progressão Funcional de Assistente (B)-1 para Assistente (B)-2,
Interessada: Luana Lúcia Alves de Azevêdo. Relator: Nerio Aparecido Cardoso. O relator leu o parecer
favorável à progressão. Não havendo discussão, procedeu-se à votação: aprovado por unanimidade. 8)
Processo nº 999055899.000076/2020-53. Assunto: Progressão Funcional do Professor Marlos Gomes
de Albuquerque, de Professor Associado II para Professor Associado III. Relatora: Gabi Nunes Silva. A
relatora leu o parecer favorável à progressão. Não havendo discussão, procedeu-se à votação: aprovado
por unanimidade. 9) Escolha de docentes para Comissão eleitoral do CONSEC. O presidente solicitou ao
conselho voluntários para compor a Comissão eleitoral do CONSEC. O Conselheiro Josivan se candidatou,
e a Professora Luana se voluntariou como suplente. Colocado em votação: aprovado por unanimidade.
10) Processo nº 999055899.000072/2020-75. Assunto: Relatório Final do Projeto de Extensão “I ciclo de
palestras online abordando a Esta�s�ca”. Interessada: Gabi Nunes Silva. Relatora: Luana Lucia Alves de
Azevedo. A relatora leu o parecer favorável ao relatório final do projeto de extensão, não havendo
discussão, procedeu-se à votação: aprovado por unanimidade. 11) Alterações no Evento da Semana da
Matemá�ca. O Chefe de Departamento esclareceu ao conselho que segundo a instrução norma�va de
janeiro de dois mil e vinte, que regulamenta a tramitação das ações de extensão, as ações de extensão só
poderão ser coordenadas por coordenadas por docente ou técnico-administra�vo com nível superior
pertencente ao quadro permanente da UNIR; o presidente apresentou ao conselho dois indica�vos:
primeiro, que o evento seja realizado sem o envolvimento da PROCEA, com os cer�ficados emi�dos pelo
departamento, con�nuando assim a Professora Lucia na Coordenação; segundo, realizar a troca da
coordenação e tramitar a proposta de ação de extensão à PROCEA. Após discussão, foi colocado em
votação, sendo o indica�vo de manter a coordenação com a Professora Lucia e emi�r os cer�ficados pelo
departamento, aprovado por unanimidade. A Professora Lucia, coordenadora da XX SEMAT, solicitou ao
conselho a aprovação da alteração do vice-coordenador, re�rando o Professor Enoque, por estar com
pedido de afastamento para cursar pós graduação, escolhendo o Professor Reginaldo para vice-
coordenação da SEMAT, colocado em votação a troca da vice-coordenação, foi aprovado por
unanimidade. A Conselheira Lucia apresentou ao conselho as alterações propostas na XX SEMAT:
Coordenação geral: Professora Lúcia de Fá�ma de Medeiros Brandão Dias; Vice coordenação: Professor
Reginaldo Tudeia dos Santos; Comissão de inscrições e Live: Técnica de Laboratório/Informá�ca, Juliana
Valin Campos; Comissão de cer�ficados: Técnica de Laboratório/Informá�ca, Juliana Valin Campos,
Professora Lúcia de Fá�ma de M. Brandão Dias, Professor Nerio Aparecido Cardoso e Professor Lenilson
Sergio Candido; Coordenação cien�fica: Professor Marlos Gomes de Albuquerque, Professora Márcia
Rosa Uliana, Professor Reginaldo Tudeia dos Santos, Professor Carlos Alberto Almendras Montero e
egresso Jhonys Gonçalves Pinto; Comissão das a�vidades remotas (moderador e coordenação de chat):
Professora Lúcia de Fá�ma de M. Brandão Dias, Professor Reginaldo Tudeia dos Santos, Professor Carlos
Alberto Almendras Montero, Professor. Marlos Gomes de Albuquerque, Professor Lenilson Sergio
Candido, Professor Emerson da Silva Ribeiro e Técnica de Laboratório/Informá�ca, Juliana Valin Campos;
Equipe de divulgação: Professor Lenilson Sergio Candido, Técnica Camilla Silva de Gois, Técnica de
Laboratório/Informá�ca, Juliana Valin Campos, Professor Nerio Aparecido Cardoso, Professor Ricardo
José Souza da Silva; Coordenação gráfica/visual: Professor Carlos Alberto Almendras Montero e discente
Rodrigo Pedrete. A Coordenadora da SEMAT apresentou ao conselho o cronograma previsto, presente no
Processo nº 999055899.000087/2020-33; esclareceu ao conselho que o evento será realizado online por
conta da pandemia. Após discussão, as alterações propostas foram colocadas em votação sendo
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aprovadas por unanimidade. Comunicados: O Conselheiro Emerson indagou à Comissão responsável pelo
processo de consulta às eleições para chefia e vice-chefia do departamento se os discentes do Mestrado
Acadêmico em Educação Matemá�ca também eram considerados como eleitores, na qualidade de
alunos. A Conselheira Laís esclareceu que os discentes das pós-graduações são eleitores do
Departamento. O Conselheiro Enoque comunicou que par�cipou do certame que convidada docentes,
técnicos e alunos a submeterem propostas para par�cipação no VI Fes�val de Arte e Cultura promovido
pela PROCEA, e que teve proposta aprovada em conjunto com o Aluno Emerson Milani do curso de
Mestrado em Educação Matemá�ca e também da Especialização em Educação Matemá�ca e convida os
colegas a pres�giar o evento que irá ocorrer entre os dias 16 e 22 de agosto, no modelo online. Nada
mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta e três minutos, o Presidente do Conselho deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Assistente em Administração,
em 17/07/2020, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 17/07/2020, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
17/07/2020, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 17/07/2020, às
09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
17/07/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 17/07/2020,
às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 17/07/2020, às
13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
17/07/2020, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 17/07/2020, às
13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 17/07/2020, às
15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
17/07/2020, às 20:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


06/12/2021 21:02 SEI/UNIR - 0458698 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=531500&infra_sistema=1… 4/4

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 17/07/2020, às 20:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
17/07/2020, às 23:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Docente, em 20/07/2020,
às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 20/07/2020, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório, em
22/07/2020, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0458698 e
o código CRC 5C19663E.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, por webconferência, às nove
horas e quatro minutos reuniram-se o Vice-Presidente no exercício da presidência do CONDEP,
Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso, com a presença dos Conselheiros: Bruno Soares de Castro, Camilla
Silva de Gois, Carlos Alberto Almendras Montero, Enoque da Silva Reis, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko
Taguchi Sakuno, Jhenniffer Carissimi dos Santos, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia Alves de Azevêdo,
Lúcia de Fá�ma de Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Reginaldo Tudeia dos Santos.
Conselheiros em férias: Emerson da Silva Ribeiro, Fernando Luiz Cardoso, Josivan Ribeiro Jus�no, Lais
Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Marlos Gomes de Albuquerque, Ricardo José Souza da
Silva e Vania Corrêa Mota. Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio
Costa de Araújo Filho, Patrícia Ba�sta Franco. Conselheiras em Licença Médica: Eliana Alves Pereira Leite
e Roziane Sobreira dos Santos. Conselheira afastada por remoção temporária: Ana Fanny Benzi de
Oliveira Bastos. Primeiro Item de Pauta. Propor alterna�vas quanto às condições quan�ta�vas e
qualita�vas da inclusão digital da comunidade acadêmica da Fundação Universidade Federal de
Rondônia, no âmbito dos Cursos do Departamento Acadêmico de Matemá�ca e Esta�s�ca, processo
SEI! 999016751.000003/2020-84. O Vice-Chefe do Departamento esclareceu ao conselho a necessidade
de trazer este assunto no CONDEP, a pedido da direção em reunião de trabalho realizada no dia dezesseis
de julho de dois mil e vinte; o departamento irá propor alterna�vas que serão analisadas e deliberadas
pelo CONSUN. A Representante discente do curso de licenciatura em matemá�ca, Jhenniffer Carissimi
dos Santos, informou ao conselho que em reunião com os representantes discentes do campus de Ji-
Paraná, cada representante ficou responsável por realizar reuniões com os discentes do curso
representado para discu�r sobre a possibilidade da con�nuação das aulas em modo remoto. Após
discussão, o conselho deliberou sobre os seguintes indica�vos: Retorno das aulas em modo remoto,
aprovado por unanimidade; Autonomia do departamento quanto a execução dos projetos didá�cos,
aprovado por unanimidade. Após discussão, o conselho apresentou os seguintes indica�vos: Facultar ao
aluno o ensino remoto, sem prejuízo para o mesmo; Facultar ao docente o ensino remoto; Trabalhar com
as disciplinas em regime especial (remotamente); Priorizar as disciplinas do primeiro semestre de dois mil
e vinte, desde que elas sejam viáveis no ensino remoto; Padronização das ferramentas de apoio ao
SIGAA; Considerar as demandas dos acadêmicos no planejamento das ofertas das disciplinas deste
departamento; Capacitação do corpo docente quanto às ferramentas, método de ensino para as
a�vidades remotas (por meio de tutoriais, apos�las, palestras, etc.); Metodologia do ensino remoto
(aulas síncronas, assíncronas, material escrito, avaliação, tempo para atendimento) ficam a critério do
docente sendo o método detalhado no plano de aula; com a anuência de todos os conselheiros
presentes, procedeu-se à votação em bloco, sendo aprovado por unanimidade todos os indica�vos. 2)
Autorização para defesa de TCC aos alunos formandos que têm como Componente Curricular
pendente, apenas o Trabalho de Conclusão de Curso. O Vice-Presidente apresentou ao conselho o
Processo nº 999119567.000108/2020-53 no qual a reitoria solicita ao departamento a deliberação sobre
o pedido de defesa de TCC por via vídeo ou webconferência, do acadêmico Jediel Ferreira dos Reis,
formando do curso de Esta�s�ca. Eu, Camilla, esclareci ao conselho a necessidade, a pedido da reitoria,
de verificar situações semelhantes ao acadêmico Jediel, de alunos que tenham o TCC como única
pendência para concluir o curso. Após discussão, o Vice-Presidente apresentou ao conselho o seguinte
indica�vo: Autorização para defesa de TCC para os alunos regularmente na disciplina de TCC, com
pendência apenas no componente curricular de TCC, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, o Vice-Presidente do Conselho
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deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Assistente em Administração,
em 27/07/2020, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
27/07/2020, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
27/07/2020, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Vice-Chefe de
Departamento, em 27/07/2020, às 20:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 28/07/2020, às
10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 28/07/2020, às 12:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 30/07/2020, às
12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 30/07/2020, às
12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
04/08/2020, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0463539 e
o código CRC C9C00250.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0463539
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, por webconferência, às quatorze horas e cinco
minutos reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a presença dos
Conselheiros: Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras Montero, Emerson da Silva Ribeiro,
Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Jhenniffer
Carissimi dos Santos, Josivan Ribeiro Jus�no, Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana
Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fá�ma de Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes
de Albuquerque, Reginaldo Tudeia dos Santos, Ricardo José Souza da Silva, Vania Corrêa Mota.
Conselheiros em férias: Camilla Silva de Gois, Nerio Aparecido Cardoso. Conselheiros afastados para
Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho, Patrícia Ba�sta Franco.
Conselheiras em Licença Médica: Eliana Alves Pereira Leite e Roziane Sobreira dos Santos. Conselheira
afastada por remoção temporária: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos. Antes de dar início às pautas da
reunião, a conselheira Juliana informou que a reunião seria gravada. Comunicados da chefia: Em
correção ao registro realizado na ata do dia vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, e tal
como comunicado no e-mail enviado no dia vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte a todos
os membros desse conselho, re�fica-se que a professora Vânia não encontrava-se de férias durante o
período da referida reunião e que a mesma comprovou sua presença por meio de assinatura eletrônica
na lista de presença (documento 0476584). O presidente informou que a conselheira Gabi faria a ata da
reunião uma vez que a conselheira Camilla encontra-se em período de férias. Neste momento, o
professor Nerio, que também encontra-se em período de férias, pediu permissão ao conselho para
par�cipar como ouvinte da reunião. Procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. Retornando aos
comunicados, o presidente informou sobre o processo para escolha de membros do conselho de campus
(CONSEC), no qual existem disponíveis: 1 vaga para docente e três vagas para coordenadores de projetos
especiais, destacando a importância de par�ciparmos desse conselho, e pediu que os professores que
tenham interesse em se candidatar se manifestem. Neste momento o professor Josivan que é presidente
da comissão designada para a escolha dos conselheiros membros do CONSEC alertou que as inscrições
para candidato e respec�vo suplente vão até amanhã, dia vinte de agosto de dois mil e vinte. Dando
con�nuidade, o presidente informou que alguns processos que chegaram ao DAME via SEI foram
atribuídos aos NDEs da Matemá�ca e da Esta�s�ca para devidos encaminhamentos e disse que junto a
estes processos constam as portarias de membros do NDE atualizadas; o presidente informou também
que já encontra-se disponível no SEI a portaria atualizada referente a coordenação do Laboratório de
Esta�s�ca em nome do professor Josivan, eleito neste conselho. Ao ser ques�onado sobre o processo
eleitoral de chefe e vice-chefe de departamento, o presidente comunicou ao conselho que o processo se
encontra em fase final. A conselheira Juliana, que compõe a comissão designada para tal processo
complementou a fala do presidente informando que, salvo período recursal e outros trâmites, na próxima
terça-feira será divulgado o resultado final do processo eleitoral para chefe e vice chefe deste
departamento. Inclusões de pauta: 1) O professor Ricardo, que entrou na sala às quatorze horas e dez
minutos, pediu a inclusão do Processo 999055899.000090/2020-57. Assunto: Proposta de ação de
extensão “A História da Educação Matemá�ca contada por quem ajudou a Construí-la: Série Mato Grosso
do Sul”. Interessado: Enoque da Silva Reis. Relator: Ricardo José Souza da Silva. Inclusão de pauta
aprovada por unanimidade. Após a votação da inclusão, o professor Nerio pediu a fala e sugeriu que os
conselheiros já construam ainda nessa reunião um indica�vo relacionado a quais professores teriam
interesse em se candidatar a membro do CONSEC. O presidente então informou que, como se trata de
uma reunião curta, tais discussões seriam feitas após o final desta. Primeiro Item de Pauta. Processo nº
999055899.000070/2020-86, Assunto: Afastamento para cursar Pós-graduação do Professor Enoque da
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Silva Reis, Relator: professor Carlos Alberto Almendras Montero. Nas discussões, o professor Fernando
ques�onou o porquê de tal processo estar tramitando novamente junto ao conselho de departamento. O
professor Fernando também ques�onou o professor Lenilson, na condição de chefe do departamento, e
o professor Reginaldo, na condição de an�go chefe do departamento, o fato de não constar nenhuma
falta do professor Enoque em seu atestado funcional, uma vez que o departamento havia contabilizado
faltas do professor durante seu período de doutorado. Em resposta, o professor Lenilson informou que
no edital anterior o professor Enoque não foi contemplado e o processo foi encerrado, esclarecendo que
este processo se trata de um novo edital no qual o professor interessado submeteu a mesma solicitação,
mas para um novo período. Com relação ao período de faltas, o professor Lenilson confirmou que ele e o
professor Reginaldo informaram Porto Velho, na época do ocorrido, sobre as faltas do professor Enoque e
disse que não sabe como o DRH contabiliza essas faltas e analisa os mapas de frequência dos docentes
enviado, no qual constam as frequências de todos os professores. Dando con�nuidade às discussões, o
professor Nerio disse mesmo não tendo direito a voto, não se sente à vontade em se posicionar favorável
 ao pedido do professor Enoque sem antes ter um retorno da comissão designada para verificar a
situação do professor, que realizou o doutorado e se afastou sem a autorização do conselho de
Departamento. O professor Nerio informou ainda que as úl�mas informações sobre a solicitação são que
o processo encontra-se na Reitoria, mas nenhum posicionamento ou parecer foi encaminhado ao DAME
até o presente momento. O professor Reginaldo, reforçando as palavras do professor Lenilson, confirmou
que enquanto chefe de departamento, fez os devidos encaminhamentos dos mapas de frequência dos
docentes para Porto Velho. Com relação ao processo, o professor Reginaldo alertou que está sendo
avaliado neste conselho o processo do afastamento do professor Enoque e que neste consta toda a
documentação solicitada para pedido de afastamento, e pela legalidade de toda documentação
apresentada, se posicionou favorável ao pedido do professor Enoque. O professor Enoque pediu a fala e
reforçou que este é um novo processo vinculado a um novo edital de pedido de afastamento. O professor
Enoque ainda disse que a fala do professor Nerio lhe causou certa estranheza, uma vez que a fala do
professor Nerio dá a falsa impressão de que um professor não pode se qualificar se não es�ver afastado
formalmente no departamento, o que não seria verdade, já que o docente pode sim se qualificar e
con�nuar em exercício de suas funções, caso ele tenha condições e se organize para tanto. O professor
Josivan pediu a fala e se posicionou favorável ao afastamento do professor Enoque e disse ainda que
achou muito estranho o fato de terem tantas abstenções quando o pedido de afastamento do professor
Enoque foi apreciado pelo conselho em reunião anterior. Em resposta ao professor Josivan, a conselheira
Juliana jus�ficou sua abstenção no mesmo tópico na votação anterior a essa, por não ser docente e por
considerar que o afastamento do professor não afeta diretamente suas atribuições dentro do DAME. E
que desse modo, mesmo tendo uma opinião sobre o assunto, ela preferiu se abster. A conselheira disse
que, em relação aos Processos Administra�vos, é preciso olhar pela presunção da inocência, porque no
dia da decisão não tem nada decidido em desfavor do professor Enoque. A conselheira enfa�zou ainda
que acompanha o voto da maioria dos professores da Matemá�ca porque se as aulas voltarem são eles
que vão assumir uma carga horária maior de aulas. Em réplica ao professor Enoque, o professor Nerio
explicou que, com relação ao processo ques�onado anteriormente, ele acredita que, uma vez que ele
tem consciência do problema e não faz nada, isso representaria conivência e reforçou que na época do
pedido de doutorado, o conselho se posicionou contra. Após as discussões, procedeu-se a votação:
aprovado com onze votos favoráveis, dois votos contra e seis abstenções. Declaração de voto do
conselheiro Fernando: “Eu voto CONTRA o afastamento ao professor Enoque. Eu entendo que é
necessário um esforço da UNIR, dos Departamentos e até colegas para que nossos docentes possam
cursar Pós Graduação, assim como é obrigação dos beneficiados deste esforço retribuírem estes
bene�cios a UNIR, aos Departamentos, aos colegas e principalmente aos alunos. Não é o caso em
questão pois o Prof. ficou afastado irregularmente nos úl�mos três anos (2017, 2018 e 2019), para cursar
Doutorado, aproximadamente”; Declaração de voto da conselheira Juliana: Sou favorável uma vez que
até o momento o professor não foi condenado em nenhuma ação e não há impedimento no processo
para ele ser afastado. Segundo Item de Pauta. Processo nº 999055899.000146/2019-30, Assunto:
Relatório Final de Curso de Extensão in�tulado “Informá�ca Básica: Aplicação em Análise de Dados”,
Relatora: professora Lais Mayara Azevedo Barroso. Após discussão, procedeu-se a votação: aprovado
por unanimidade. Terceiro Item de Pauta. Processo nº 999055899.000038/2020-09 Assunto: análise da
Ação de Extensão “III Workshop em Esta�s�ca Aplicada”, Relatora: professora Irene Yoko Taguchi
Sakuno. Após discussão, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. Quarto Item de Pauta.
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Plano de a�vidades remotas da Especialização em Educação Matemá�ca. A professora Márcia,
coordenadora da Especialização, informou que diante da aprovação da resolução que autoriza a
retomada dos cursos de pós-graduação de forma remota, a coordenação trabalhou na construção de um
plano geral de a�vidades. A proposta que foi apresentada foi discu�da entre professores e alunos em
reunião online realizada no google meet, para definir sobre disciplinas e horários. A professora informou
que o plano geral de a�vidades e todas as informações referentes a essa proposta constam no processo
SEI nº 999055899.000096/2020-24. Para a formalização da ciência e concordância dos alunos sobre a
proposta, a mesma foi enviada por email para que os alunos vinculados ao programa pudessem se
manifestar por escrito. Durante as discussões, às quinze horas e quarenta e um minutos, a conselheira
Jhenniffer informou que teria que se re�rar da reunião e registrou no chat seu posicionamento favorável
ao quarto item de pauta. Após discussão, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. Quinto
Item de Pauta. Processo nº 999055899.000090/2020-57 referente a ação de extensão in�tulada: “A
História da Educação Matemá�ca contada por quem ajudou a Construí-la: Série Mato Grosso do Sul”.
Interessado:  Professor Enoque da Silva Reis, Relator: professor Ricardo. Após discussão, procedeu-se a
votação: aprovado com dezoito votos favoráveis e uma abstenção. Comunicados: A professora Laís
agradeceu a todos que par�ciparam do III Workshop em Esta�s�ca Aplicada e informou que a eleição
aconteceu no dia dezoito de agosto e os trabalhos da comissão finalizam no dia vinte e cinco de agosto
de dois mil e vinte, quando será publicado o resultado final e o relatório. O professor Nerio, na qualidade
de futuro chefe de departamento, agradeceu o apoio e par�cipação dos demais colegas no processo
eleitoral. O professor Emerson informou sobre a retomada das aulas e a�vidades, de forma remota, do
Mestrado em Educação Matemá�ca a par�r do dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte, e que, em
razão disso, as reuniões de departamento pudessem voltar a ocorrer, como anteriormente, às quartas-
feiras pela manhã, haja visto a realização de aulas do referido Mestrado no período da tarde,
impossibilitando os professores par�ciparem da reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas
e seis minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabi
Nunes Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 24/08/2020, às 12:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
24/08/2020, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 24/08/2020, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 24/08/2020, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 24/08/2020, às
12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 24/08/2020, às
12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 24/08/2020, às
12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
24/08/2020, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
24/08/2020, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 24/08/2020, às
14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
24/08/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
24/08/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 24/08/2020,
às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório, em
24/08/2020, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
24/08/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 24/08/2020, às
16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
25/08/2020, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 25/08/2020, às
12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0479163 e
o código CRC 32B0C05C.
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Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0479163
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por webconferência, às oito horas e
três minutos reuniram-se o Vice-Presidente do CONDEP, Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso, com a
presença dos Conselheiros: Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Bruno Soares De Castro, Camilla Silva De
Gois, Carlos Alberto Almendras Montero, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Josivan Ribeiro
Jus�no, Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves De Azevêdo, Lúcia De
Fá�ma De Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes De Albuquerque, Reginaldo Tudeia
Dos Santos, Ricardo José Souza Da Silva, Roziane Sobreira dos Santos e Vania Corrêa Mota. Conselheiros
afastados para Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho, Patrícia Ba�sta
Franco. Conselheiras em Licença Médica: Eliana Alves Pereira Leite. Conselheiros com ausências
jus�ficadas: Emerson Da Silva Ribeiro e Lenilson Sergio Candido. A Conselheira Vania Corrêa Mota
solicitou que a reunião fosse gravada, não havendo objeção dos demais conselheiros, procedeu-se a
gravação da reunião. Comunicados da Chefia: O Vice-Presidente jus�ficou ao conselho a ausência do
Presidente Lenilson, que �nha uma consulta médica marcada no horário  da reunião. Inclusões de Pauta:
1) A Conselheira Márcia pediu a inclusão da deliberação da abertura de Seleção da Especialização em
Educação Matemá�ca 2020. 2) O Vice-Presidente solicitou a inclusão do Processo
999055899.000098/2020-13 que trata da solicitação de afastamento do Professor Emerson da Silva
Ribeiro para Atendimento de Decisão Judicial, no período de dez a dezessete de setembro de dois mil e
vinte. 3) As Conselheiras Gabi Nunes Silva e Vania Corrêa Mota solicitaram a inclusão do Planejamento do
retorno às aulas em modo remoto, de acordo com a Resolução Nº 253, de 08 De Setembro De 2020.
Procedeu-se a votação: as inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade. Primeiro Item de
Pauta. Processo nº 999055899.000029/2020-18, Assunto: Relatório Final da Consulta a Comunidade
Acadêmica para os cargos de Chefe e Vice-Chefe do Departamento Acadêmico de Matemá�ca e
Esta�s�ca. Relatora: Vania Corrêa Mota. A relatora leu o parecer favorável ao relatório final, porém com
ressalvas quanto ao voto da Professora Lúcia de Fá�ma Medeiros Brandão Dias ter aparecido como
docente permanente, apontou também a presença do Professor Arivelton Cosme da Silva na lista de
votantes, que, no entendimento da conselheira, deveria ser re�rado da lista. A Conselheira Lúcia
informou ao conselho que votou, e poderia ser verificado na lista de presença da votação, caso não esteja
seria erro no sistema. A Conselheira Juliana explicou que buscando informações sobre a eleição, verificou
que na eleição para reitor a Professora Lúcia também aparece como docente da ins�tuição e não como
docente externo; confirmou que na eleição do departamento, a comissão não se atentou para o fato da
Professora Lúcia ser docente externo; explicou a presença do Professor Arivelton na lista de votantes,
deve-se a sua vinculação a Unir, estando ele no momento prestando serviços a outra ins�tuição; a
Conselheira Juliana informou ao conselho que não se pode aprovar um parecer com ressalvas pois ele
não seria aceito em instâncias superiores. A Conselheira Vânia disse ao Conselho que havia enviado um e-
mail para mim, Camilla, no dia anterior, ques�onando se o parecer poderia ter ressalvas, e por eu ter
respondido no dia da reunião, pela manhã, assinou o parecer no dia da reunião e teria ficado com essa
dúvida; a Conselheira afirmou ter visto no processo que a Comissão especificou a condição da Professora
Lúcia, como docente externo, que talvez seria erro no sistema; afirmou que as ressalvas no parecer foram
o entendimento que ela teve do processo, disse que refez os cálculos da votação; mas que isso não
atrapalha no resultado; parabenizou o professor Nerio e explicou que seria apenas uma questão técnica.
Nesse momento o Professor Marlos conduziu a reunião, porque o Vice-Presidente saiu da sala por
problemas de conexão na internet. O Conselheiro Marlos me concedeu a palavra, falei ao conselho, que
gostaria de re�ficar a informação da Professora Vânia sobre o e-mail enviado no dia anterior, expliquei
que a dúvida no e-mail era sobre o procedimento de colocar o parecer no processo e não sobre as
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ressalvas do parecer, afirmei que disponibilizei à Professora, o Manual do Sei, disponível desde dois mil e
dezoito. O Conselheiro Josivan informou que a Professora Lúcia, na lista de eleição enviada pela DTI para
representantes do CONSEC, tem a informação que ela é Professora lotada no Departamento de
Matemá�ca e Esta�s�ca. A Conselheira Laís explicou ao conselho que a comissão seguiu a lista enviada
pela DTI, afirmou que deveriam ter verificado a situação da Professora Lúcia, como estava no edital,
porém ela veio na lista de docentes e acabou passando despercebido; no entanto, no relatório da eleição
não consta essa afirmação, ques�onou como alteraria uma informação que não consta no relatório
disponibilizado pela DTI. O Conselheiro Marlos ques�onou o conselho sobre a possibilidade de aprovar
ou não o parecer com ressalvas e relatar as alterações do relatório na ata.  O  Conselheiro Fernando
ques�onou o Conselho sobre a possibilidade de re�rar o processo de pauta e fazer as devidas alterações
ou aprovar  mesmo com as ressalvas, já que, existem documentos oficiais provando que a Professora
Lúcia pertence ao departamento e também não haver outros candidatos para os cargos, não trazendo
assim grande problemas. A Conselheira Lúcia pediu à Conselheira Juliana que confirmasse o seu voto na
Eleição do Departamento, tendo em vista que ela não conseguiu votar para a eleição da reitoria, por
conta do sistema. A Conselheira Ana Fanny informou ao conselho a possibilidade do não
acompanhamento do parecer da Relatora e a aprovação da Consulta Acadêmica, sendo informado na ata.
O Conselheiro Marlos passou a condução da reunião ao Vice-Presidente Nerio que conseguiu se
reconectar na reunião. A Conselheira Juliana explicou à Conselheira Vania e aos demais conselheiros, que
ao surgir dúvidas no processo, existe a possibilidade de diligência para sanar todas as dúvidas antes de
fazer o parecer; explicou que o parecer precisa ser aprovado ou reprovado, não havendo a possibilidade
de aprovação com ressalvas; sugeriu que na ata poderia ter um texto corrigindo o processo; respondendo
a dúvida da Professora Lúcia, afirmou que a professora apareceu nas duas listas de votantes, da eleição
para reitor e na eleição do departamento; afirmou que, ao entrar em contato com a DTI, foi informada
que no caso da Professora Lúcia, a comissão deveria ter colocado ela como docente externo para que o
sistema fizesse o cálculo antes da eleição; informou que ao verificar a lista de votantes na eleição para a
reitoria, viu que os docentes externos estavam em uma lista separada, do mesmo modo que os técnicos,
porém, a Professora Lúcia aparecia como docente da ins�tuição; a Conselheira se desculpou ao conselho
e disse que só obteve a informação que deveria ter colocado a Professora Lúcia como docente externo
antes da eleição, no dia anterior à reunião, de maneira informal; informou que o sistema calculou o voto
da professora Lúcia com alguns pontos a mais do que valeria como docente externo; a Conselheira
afirmou que essa diferença não afetou o pleito, comparando com a votação em cédulas, existe a margem
de erro de dois por cento; a comissão não poderia alterar os cálculos após a eleição; sugeriu que fosse
colocado uma observação na ata e aprovasse o pleito. A Conselheira Laís explicou à Professora Lúcia que
a comissão não tem acesso à lista nominal dos votos, apenas a quan�dade de votos, por isso não pode
afirmar se ela votou;a conselheira disse que tem a preocupação de alterar o relatório e ir contra o
relatório emi�do pelo sistema; afirmou à Professora Vania, que a comissão errou na quan�dade de
votantes que consta no relatório, deveria ter colocado trezentos e seis e por descuido escreveu trezentos
e cinco; se desculpou ao conselho por não ter colocado a Professora Lúcia como docente externo,
reconheceu a falha e afirmou que o conselho irá decidir sobre o pleito. A Conselheira Vania parabenizou a
comissão pelo excelente trabalho e afirmou que as observações feitas no parecer serviriam para ajudar a
comissão e não prejudicar ninguém; afirmou que estaria errada a fala que o texto do parecer poderia ser
melhor, pois traz a sensação de que ela escreveu tudo errado, discordou dessa fala. O Conselheiro Marlos
sugeriu que o conselho considerasse a sugestão da conselheira Juliana e do Conselheiro Fernando, em
colocar as observações ao processo na ata. O Conselheiro Fernando afirmou que o processo de consulta
seria diferente da eleição realizada no conselho, havendo até mesmo a possibilidade de aparecer outro
candidato nesse momento; afirmou que o importante seria a eleição realizada no conselho; disse que a
consulta seria quase irrelevante, conforme aconteceu com a eleição da reitoria onde apareceu candidato
que não estava inscrito anteriormente; afirmou que o conselho deveria prosseguir e tomar a decisão
sobre o pleito. A Conselheira Ana Fanny explicou que a consulta para a reitoria não segue os mesmos
trâmites da consulta para chefia do departamento; afirmou que a consulta para a chefia de
departamento segue o estatuto e regimento geral, porém a da reitoria segue um decreto, não sendo
possível fazer comparações por a base legal não ser a mesma; a conselheira solicitou a verificação no
regimento se o pleito seria consulta ou eleição, porque se fosse eleição o conselho apenas aprovaria o
processo eleitoral, verificando a existência de vícios; afirmou não haver vícios no processo eleitoral para a
chefia, pela inexistência de denúncias e não haver irregularidades, ficando a cargo do conselho aprovar
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ou não o parecer da relatora e deliberar sobre a consulta eleitoral. A Conselheira Márcia afirmou que no
seu entendimento seria eleição e não uma consulta, recordou que em outro processo eleitoral, o
processo voltou por não ter sido tratado como eleição. O Vice-Presidente apresentou ao conselho os
indica�vos: primeiro, incluir na ata a re�ficação ao processo; segundo, re�rar de pauta e corrigir o
processo; terceiro, votar contra o parecer. A Conselheira Ana Fanny pediu questão de ordem e explicou
ao Conselho que deveriam acompanhar o voto do parecerista ou não, só depois haveria a deliberação do
conselho; afirmou que não existe re�ficação do parecer por parte do conselho, apenas a aprovação ou
não do mesmo. O Vice-Chefe do Departamento concordou com a conselheira Ana Fanny. A Conselheira
Marcia afirmou que diante do ques�onamento se o processo seria sobre uma consulta acadêmica ou
eleição, sugeriu re�rar o processo de pauta e colocá-lo em diligência e após as re�ficações, e mais
informações, deliberar em uma reunião extraordinária. A Conselheira Ana Fanny falou sobre a
possibilidade do parecerista não desejar fazer a re�ficação do parecer. A Conselheira Márcia informou
que a re�ficação seria feita pela comissão, de acordo com as ressalvas do parecer. A Conselheira Ana
Fanny disse que a reprovação do parecer, se jus�ficaria pela inexistência de parecer condicionado,
segundo as normas da unir. A Conselheira Juliana explicou ao conselho que o processo eleitoral foi
conduzido como uma consulta acadêmica e caso seja uma eleição direta deveria ser cancelado o
processo inteiro. O Vice-Presidente Nerio afirmou que a consulta já havia sido realizada e a questão seria
apenas de nomenclatura e no seu entendimento não haveria problemas maiores por não ter �do outra
chapa, e o processo não ter vícios; o Vice-Chefe solicitou que se seguisse para a deliberação do parecer. O
Conselheiro Reginaldo ques�onou se estariam votando na consulta ou na eleição em si e solicitou que
esses pontos fossem esclarecidos. A Conselheira Ana Fanny solicitou que se verificasse no regimento a
nomenclatura e afirmou que na sua fala apenas lembrou que não deveria se usar uma analogia a eleição
da reitoria, por serem de normas dis�ntas, mas que isso não anularia o pleito para a chefia do
departamento, apenas que se verifique a nomenclatura; lembrou ao conselho que a deliberação seria
sobre o parecer, e a par�r da decisão, seria deliberado a aprovação ou não do processo eleitoral. Afirmou
que a sua sugestão veio pelo conhecimento de outros processos eleitorais, dos quais par�cipou, inclusive
para diretor de campus. A Conselheira Marcia informou ao conselho sobre o regimento do
departamento, que no seu ar�go terceiro afirma: "O Chefe de Departamento e seu vice-chefe são eleitos
pelo conselho de departamento com mandato de dois anos, permi�da a recondução. A eleição que trata
este ar�go será precedida de consulta a comunidade vinculada ao departamento." A Conselheira explicou
que o processo foi sobre a consulta e no CONDEP seria realizado a eleição, havendo a possibilidade de ter
outros candidatos. O Vice-Chefe concordou com a fala da conselheira Marcia e solicitou que se
procedesse à votação sobre o parecer no processo. O Conselheiro Marlos ques�onou se o voto a favor do
parecer, aprovaria as ressalvas do mesmo. O Vice-Presidente Nerio afirmou que a parecerista, apesar das
ressalvas, registrou ser favorável ao processo; diante da reprovação do parecer deveria haver uma
jus�ficação e diante da aprovação do parecer o conselho explicaria em ata que as ressalvas não afetaram
o pleito. Eu, Camilla afirmei que no meu entender, se fosse aprovado o parecer seria aprovado também
as ressalvas, o que impediria o processo de avançar em instâncias superiores. O Conselheiro Reginaldo
afirmou que dependendo do encaminhamento, o processo voltaria ao departamento e sugeriu que se
re�rasse de pauta para realizar as devidas correções. A Conselheira Ana Fanny sugeriu ao conselho a
deliberação do parecer e posteriormente a eleição; afirmou que a jus�fica�va da não aprovação do
parecer são as ressalvas. O Vice-Presidente Nerio procedeu à votação sobre o parecer do processo: com
sete votos contrários, cinco votos favoráveis e seis abstenções, o parecer foi reprovado pelo conselho. O
Vice-Presidente ques�onou se segundo o regimento, neste momento se daria a eleição. A Conselheira
Márcia afirmou que a eleição não era um ponto de pauta. Eu, camilla, lembrei que o ponto de pauta era
sobre o relatório final do processo, que acabara de ser votado. A Conselheira Marcia sugeriu que fosse
deliberado se a eleição poderia ser um ponto de pauta da reunião. O Vice-Presidente Nerio afirmou que a
reunião já estava correndo e precisaria de uma reunião extraordinária para decidir a eleição. A
Conselheira Ana Fanny ques�onou se a norma havia sido alterada, pois sempre depois da leitura do
processo havia a eleição. O Vice-Chefe Nerio afirmou que no seu entendimento, nesse momento seria
aberto a eleição, conforme o regimento; disse que o relatório não foi aprovado por causa das ressalvas,
mas a consulta foi realizada onde ele e a Professora Gabi �veram o indica�vo, e no seu entendimento
seria aberto a eleição. A Conselheira Ana Fanny re�ficou a fala do conselheiro, afirmando que se tratava
de consulta. O Conselheiro Marlos explicou que no seu entendimento, a etapa da consulta havia sido
concluída e neste momento se realizaria a eleição. O Vice-Presidente concordou com a fala do Professor
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Marlos e explicou que a eleição se juntaria ao mesmo processo. A Conselheira Ana Fanny sugeriu o
indica�vo do conselho deliberar sobre a consulta eleitoral diante da reprovação do parecer; concordou
com o entendimento do Professor Marlos. A Conselheira Juliana sugeriu que se fizesse o
encaminhamento antes de se realizar a eleição, diante da reprovação do parecer. O Conselheiro Marlos
explicou que a reprovação do conselho não foi à consulta, mas ao parecer, por ele estar condicionado;
explicou que são dois momentos do pleito, primeiro a consulta e posteriormente a eleição realizada no
conselho de departamento. A Conselheira Vania lembrou que apesar de ter escrito no parecer as
ressalvas, a comissão admi�u ao conselho a não contabilização do voto da professora Lúcia e a contagem
errada dos votantes; afirmou que a sua observação no processo não estava errada, diante da re�ficação
da própria comissão. A Conselheira ques�onou sobre a não aprovação do parecer. O Vice-Chefe explicou
que o parecer não poderia ter ressalvas, apenas seria favorável ou desfavorável, se houvesse dúvidas
quanto ao processo deveria ter diligência e não ressalvas. A Conselheira Juliana solicitou que se
registrasse na ata as jus�fica�vas da comissão e no encaminhamento se aprovaria o processo diante das
jus�fica�vas; pois, segundo o seu entendimento e de outros conselheiros, os erros não afetaram o pleito.
O Conselheiro Fernando disse que anteriormente era favorável a aprovação do processo e a realização da
eleição. Porém, pelo rumo que o processo seguiu, sugeriu que fosse enviado a outro relator, de
preferência um integrante da comissão, pois no seu entendimento o processo seria ques�onado por
instâncias superiores. O Vice-Chefe Nerio explicou que o conselho tem autonomia para deliberar sobre o
parecer, fazer os encaminhamentos e realizar a eleição. O Vice-Presidente solicitou o auxílio da
Conselheira Ana Fanny para realizar o encaminhamento do processo. A Conselheira Ana Fanny sugeriu
que o conselho deliberasse sobre a consulta. O Conselheiro Marlos concordou com a deliberação da
consulta e posteriormente a eleição realizada pelo conselho. O Vice-Presidente concordou com a fala dos
conselheiros e afirmou que a consulta aos conselheiros se jus�ficava pela maior experiência dos mesmos;
procedeu a votação aos encaminhamentos: primeiro, deliberar sobre a consulta; segundo, re�rar o
processo de pauta; com dezessete votos, a maioria do conselho aprovou a deliberação da consulta. O
Vice-Presidente procedeu à eleição para Chefe de Departamento, abriu um espaço para a manifestação
de conselheiros para o cargo de chefia; O Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso se manifestou para o
cargo da chefia do departamento de matemá�ca e esta�s�ca; a Conselheira Gabi Nunes Silva se
manifestou para o cargo de vice-chefe do departamento de matemá�ca e esta�s�ca. Fica registrada a
presença do conselheiro Enoque Da Silva Reis às nove e meia, jus�ficando o seu atraso devido a
problemas técnicos. A Conselheira Ana Fanny pediu questão de ordem sugerindo que a eleição de Chefe
e Vice-Chefe do DAME fossem deliberados separadamente. O Conselheiro Marlos sugeriu que ele
conduzisse essa parte da reunião, jus�ficando o Conselheiro Nerio ser um dos candidatos. O Conselheiro
Fernando afirmou ser indiferente quem conduz a reunião, apenas sendo importante o resultado da
deliberação. Fica registrada a presença da Conselheira Irene Yoko Taguchi Sakuno. O Vice-Chefe Nerio,
passou a condução da reunião ao Conselheiro Marlos. O Conselheiro Marlos solicitou a manifestação de
outros conselheiros ao cargo de chefia, sendo o Conselheiro Nerio o único candidato a chefia procedeu a
votação: com dezoito votos favoráveis e uma abstenção, o Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso foi eleito
Chefe do Departamento de Matemá�ca e Esta�s�ca; o Conselheiro Marlos parabenizou o Conselheiro
Nerio. O Conselheiro Marlos solicitou a manifestação de outros conselheiros ao cargo de vice-chefia,
sendo a Conselheiro Gabi a única candidata, procedeu a votação: com dezoito votos favoráveis e uma
abstenção, a Conselheira Gabi Nunes Silva foi eleita a Vice-Chefe do Departamento de Matemá�ca e
Esta�s�ca. O Conselheiro Marlos parabenizou a Conselheira Gabi e encerrada a eleição, passou a
condução da reunião ao Vice-Presidente Nerio. O Vice-Presidente agradeceu ao conselho e seguiu para o
próximo ponto de pauta. 2) Deliberação da abertura de Seleção da Especialização em Educação
Matemá�ca 2020. A Conselheira Márcia explicou  que o Curso de Especialização em Educação
Matemá�ca possui duas turmas abertas, a primeira faltando pouco para sua conclusão e a segunda
turma, com o seguimento das aulas remotas, concluirá em Dezembro deste ano; lembrou ao conselho
que no ano anterior havia sido aprovado uma comissão para a abertura de processo sele�vo  de nova
turma, que se iniciaria no primeiro semestre, todavia, com a pandemia o processo não foi aberto; a
Conselheira solicitou ao conselho a deliberação da abertura de processo sele�vo para nova turma em
dois mil e vinte e um, tendo em vista a previsão de conclusão das duas turmas em dezembro de dois mil e
vinte; a Conselheira explicou a importância da especialização, que leva a discussões teóricas, pesquisa e
amadurecimento dos acadêmicos para o mestrado; solicitou ao conselho, caso fosse aprovado a abertura
de nova turma, a formação de comissão para o processo sele�vo, sendo possível ser realizado de forma
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remota, segundo a mesma resolução que aprovou  as aulas remotas para a pós-graduação.  A Conselheira
Ana Fanny concordou com a Conselheira Márcia sobre a importância da Especialização no
amadurecimento dos alunos e concordou com a abertura de nova turma. O Conselheiro Nerio se
manifestou favorável a abertura de nova turma, jus�ficando ser importante a preparação dos alunos para
o mestrado e afirmou haver demanda da comunidade e seria importante para a pontuação do curso. A
Conselheira Márcia explicou a importância da especialização, para os egressos dos cursos da unir e
egressos de outros cursos, que atuam na educação, afirmou que nem todos vão cursar o mestrado, e a
especialização contribui para o melhor entendimento da educação matemá�ca, nas metodologias do
processo de ensino da matemá�ca; afirmou perceber nos alunos um amadurecimento; lembrou de um
aluno que afirmou não acreditar em alunos com deficiência que depois de discussão, reconheceu o
equívoco e reconheceu os direitos de aprendizagem dos alunos com deficiência; afirmou ser gra�ficante
essas mudanças de percepção, que fazem a diferença na prá�ca da educação; disse que isso a faz
defender o curso da especialização, que apesar de não ser valorizado no currículo do professor, acaba
somando na educação con�nuada. O Vice-Presidente parabenizou a Conselheira Marcia pelo seu
trabalho na coordenação do curso de especialização em educação matemá�ca, e procedeu a votação
sobre a Abertura de Seleção da Especialização em Educação matemá�ca 2020, sendo aprovado por
unanimidade. A Conselheira Marcia solicitou a definição de comissão para o processo sele�vo; informou
que a comissão anterior era composta pela Professora Eliana, que se encontra em licença médica, e o
Professor Marlos; solicitou a indicação de mais dois professores para compor a comissão; a conselheira
ques�onou se o professor Marlos ainda teria interesse de par�cipar da comissão. O Conselheiro Marlos
aceitou par�cipar da comissão. O Vice-Presidente solicitou ao conselho interessados em compor a
comissão. A Conselheira Ana fanny aceitou par�cipar da comissão. O Vice-Presidente procedeu a votação
para composição da comissão de elaboração do processo sele�vo para abertura de turma do curso de
especialização em educação matemá�ca em 2021 formada pela Professora Márcia, Professor Marlos e
Professora Ana Fanny; aprovado por unanimidade. O Conselheiro Reginaldo jus�ficou não ter colocado
seu nome a disposição da formação da comissão, por ter sido informado que não poderia trabalhar no
mestrado em educação matemá�ca e na especialização em educação matemá�ca, por não ter formação
nessa área e sim na área de matemá�ca aplicada, modelagem matemá�ca; afirmou que no seu
entendimento, a impossibilidade de trabalhar nesses cursos também o impossibilitava de par�cipar da
comissão do processo sele�vo. A Conselheira Marcia afirmou ao Professor Reginaldo que ele pode
par�cipar e seria muito bem vindo ao curso de especialização e informou não ter restrição quanto a
formação dos docentes e afirmou ter docentes do área da matemá�ca e da esta�s�ca; explicou que se
houver interesse do conselheiro Reginaldo em integrar o curso ele poderia ser inserido na próxima
proposta, pois o processo sele�vo é divulgado com os docentes já vinculados às disciplinas; falou que
enviaria o projeto ao conselheiro para que ele escolhesse qual a disciplina de seu interesse. O
Conselheiro Reginaldo afirmou ter interesse em par�cipar do projeto. O Conselheiro Fernando afirmou,
que no seu entendimento, seria estranho um professor do departamento não poder par�cipar do
mestrado em educação matemá�ca, pois uma pedagoga de rolim de moura par�cipa, solicitou uma
jus�fica�va; afirmou que chegaria ao ponto dos professores de matemá�ca do departamento serem
discriminados. A Conselheira Ana Fanny afirmou não ser o momento oportuno de discussão da
par�cipação de docentes no mestrado; explicou que o mestrado depende de outras plataformas e
afirmou exis�r um perfil para a inclusão de docentes e cronograma para a inclusão dos mesmos; afirmou
que a inclusão dos docentes não ser sobre as áreas de atuação e sim sobre trâmites acompanhadas pela
capes; explicou que a indicação do coordenador do curso na escolha dos docentes, se faz de acordo com
os trâmites da capes que por vezes é demorado; afirmou haver diferença na escolha de docente para a
especialização e para o mestrado; explicou que a escolha dos docentes não visa o despres�gio de um
docente com formação em matemá�ca pura, mas a escolha é feita de acordo com os trâmites da capes;
solicitou aos conselheiros que se informassem sobre os trâmites de escolha de docentes para o
mestrado; afirmou haver agressividade em relação aos colegas que se esforçaram na implantação do
mestrado; sugeriu a implantação de um novo mestrado e uma nova especialização na área da
matemá�ca aplicada, tendo em vista haver docentes nessa área; informou que o curso de mestrado em
educação matemá�ca é o primeiro mestrado voltado para a matemá�ca, no estado de Rondônia e um
dos poucos nessa área, na região norte. O Vice-Chefe afirmou haver demanda para docentes na
especialização e no mestrado; disse ser mais simplificado a escolha de docentes para a especialização;
explicou que para o mestrado existem os  trâmites para a inscrição de docentes e exemplificou com a
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inscrição recente do Professor Enoque; afirmou haver a necessidade da par�cipação de todos os
professores, para fortalecimento do departamento. O Conselheiro Reginaldo esclareceu que ao retornar
do doutorado, foi informado por colegas do curso de mestrado, que não poderia atuar como docente no
curso, tendo em vista a sua formação; afirmou não ter ficado descontente com a informação, tem ciência
que cada curso tem suas regras e lembrou que na época da proposta do mestrado ele estava na chefia;
disse que entende a posição da coordenação do mestrado; afirmou que não colocou seu nome à
disposição para a formação da comissão por conta da sua formação ser na área de matemá�ca aplicada;
disse não haver descontentamento pela não inclusão de seu nome para docente no mestrado e afirma
não estar solicitando a sua entrada no mestrado; informou ao conselho que está planejando com a
professora Lúcia uma proposta de mestrado na matemá�ca pura e aplicada. 3) Processo
999055899.000098/2020-13 que trata da solicitação de afastamento do Professor Emerson da Silva
Ribeiro para Atendimento de Decisão Judicial, no período de dez a dezessete de setembro de dois mil e
vinte. O Vice-Presidente leu a solicitação do Conselheiro Emerson e jus�ficou a ausência do Conselheiro
tendo em vista os prepara�vos para a viagem, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 4)
Planejamento do retorno às aulas em modo remoto, de acordo com a Resolução Nº 253, de 08 De
Setembro De 2020. O Vice-Chefe informou que a Resolução que aprova as aulas remotas na graduação
havia sido assinada no dia anterior ao condep e afirmou haver a necessidade do posicionamento do
departamento. A Conselheira Gabi informou ao conselho a necessidade, segundo a resolução, do
departamento deliberar sobre a volta das aulas no modo remoto; explanou sobre a resolução e sugeriu
que fosse deliberado no condep a escolha das disciplinas a serem ministradas remotamente; afirmou que
segundo a resolução seria opcional por parte dos docentes, ministrar as aulas remotamente; afirmou que
o treinamento ministrado pela DTI sobre o google meet foi superficial e sugeriu que a escolha da
ferramenta para ministrar as aulas fosse do docente; disse que segundo a conselheira Juliana, serão
ministrados outros cursos pela DTI sobre as ferramentas; afirmou ser importante deliberar sobre quais
docentes e quais disciplinas irão retornar em modo remoto; explcou que uma das sugestões da DTI, no
treinamento, foi ter disciplinas ministradas por dois docentes; solicitou ao conselho a discussão sobre o
retorno às aulas em modo remoto. A Conselheira Marcia informou ao conselho que segundo a resolução,
o calendário acadêmico con�nuaria suspenso, e que existem programas, a exemplo da residência
pedagógica, que necessitam que o calendário esteja aberto, para iniciar as a�vidades; afirmou que
segundo a resolução, o departamento não escolheria quais as disciplinas seriam ministradas em modo
remoto, pois a resolução específica a con�nuidade das disciplinas em andamento; a fala da Professora
Márcia foi interrompida devido a problemas técnicos. O Conselheiro Carlos concordou com a fala da
Conselheira Gabi sobre o treinamento da DTI; sugeriu que fossem disponibilizadas outras ferramentas
para as aulas remotas, tendo em vista que o google meet estaria sendo disponibilizado até o dia trinta de
setembro de dois mil e vinte; ques�onou se a universidade firmou um convênio com o Google para a
con�nuidade da disponibilização da ferramenta; ques�onou como ficaria a situação dos acadêmicos que
não se matricularem para as aulas remotas, tendo em vista ser opcional. A Conselheira Marcia afirmou
que a resolução não autorizou  a abertura de novas disciplinas e não deu con�nuidade no calendário, que
con�nua suspenso, impossibilitando o retorno das a�vidades da residência pedagógica; ques�onou sobre
as prioridades de disciplinas descritas na resolução; deu exemplo da sua disciplina de didá�ca, afirmando
que, se não houver um consenso dos alunos em assis�rem as aulas remotas, prefere não ministrar a
disciplina, para posteriormente não ter que ministrar novamente para uma minoria de alunos;
ques�onou se o aluno que não assis�sse as aulas remotas seria matriculado em outra turma
posteriormente; sugeriu que os docentes, antes de tomarem a decisão das aulas remotas em suas
disciplinas, consultassem os alunos matriculados, sobre o interesse em par�cipar das aulas. Registrasse a
presença da Conselheira Jhenniffer Carissimi que jus�ficou o atraso por não ter recebido o link de acesso
a reunião. O Vice-Chefe informou a Conselheira Jhennifer que o link da reunião estava disponível no site
do departamento. A Conselheira Jhennifer afirmou ter aguardado o link de acesso por e-mail e por não
ter recebido, solicitou o acesso ao acadêmico Antonio, presente na reunião. A Conselheira Juliana
informou ao conselho que a DTI iria disponibilizar um cronograma de capacitações das ferramentas
disponíveis, porém a maioria das a�vidades seria realizada no SIGAA; sugeriu que os docentes
solicitassem à PROGRAD uma capacitação didá�ca-pedagógica sobre metodologias de ensino remoto;
afirmou que seria mais importante para os docentes a capacitação didá�ca do que as ferramentas de
simples u�lização.  A Conselheira Ana Fanny afirmou que ao ler a resolução, encontrou situações
conflitantes, porém sugeriu ao conselho que em um documento detalhado, ajuste tais situações; afirmou
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que no seu entendimento, o texto da resolução havia sido  copiado e colado de vários lugares e por isso
não ter unidade no texto; sugeriu um calendário suplementar, por conta da pandemia, um caso a�pico,
com a criação de novas turmas registradas separadamente, para que o aluno que não queira par�cipar
das aulas remotas, seja garan�do a ele a con�nuação das aulas presenciais na turma que ele estava
matriculado, quando voltarem as a�vidades normais; sugeriu que se aluno for reprovado na turma de
aula remota, não constasse no histórico escolar do acadêmico; as aulas remotas não incluiriam a
frequência do aluno e sim a sua par�cipação; afirmou que as aulas remotas necessitam de um guia de
estudo com cronogramas e a�vidades previstas; explicou que a resolução não detalhou os instrumentos,
o calendário suplementar e o plano de ação, ficando a cargo do departamento detalhar; informou que a
maioria das universidades tem essa proposta de um calendário suplementar e sugeriu que o
departamento solicitasse à PROGRAD um cronograma para as a�vidades remotas. O Conselheiro Marlos
explicou que em um dos treinamentos da d�, foi informado que a UNIR realizou uma parceria com a
Google para todos que têm o e-mail ins�tucional da unir, tenham acesso ao google meet; afirmou que os
alunos interessados em par�cipar das aulas remotas, realizariam o manifesto no sigaa e apenas aqueles
que se manifestarem, irão par�cipar das turmas; afirmou que aqueles que não �verem interesse vão ter
que aguardar o retorno das aulas presenciais; sugeriu aos conselheiros a leitura da resolução, e uma
reunião em outra data para discu�r o assunto; afirmou que nem todos os conselheiros puderam ler a
resolução até a data da reunião. O Conselheiro Josivan concordou com a fala da conselheira Márcia sobre
o calendário e a abertura de turmas; afirmou ministrar duas disciplinas registradas no sigaa com
possibilidade de aulas remotas, Inferência II e Demografia I; aconselhou aos docentes que ministrem até
duas disciplinas em modo remoto; afirmou que a disciplina de primeiro período, esta�s�ca básica,
entregue pela professora Elisângela, ainda não foi atribuída a ele no sistema, informou que não tem
possibilidade de ministrar essa disciplina em modo remoto. A Conselheira Gabi concordou com a fala do
Conselheiro Marlos quanto a importância da leitura da resolução por todos os conselheiros; afirmou ao
Conselheiro Josivan que segundo a resolução, as disciplinas dos períodos iniciais são de baixa prioridade,
por isso ele poderia não ministrar a disciplina remotamente; afirmou que a resolução informa que apenas
as disciplinas que estavam sendo ministradas vão ter con�nuidade; afirmou ser importante haver uma
outra reunião para discu�r esse assunto, e que nessa reunião os docentes já tenham escolhido as
disciplinas a serem ministradas; outras questões de matrículas cabe a DTI. A Conselheira Luana
concordou com a fala da Conselheira Gabi, sugeriu que os docentes do curso de esta�s�ca e do curso de
matemá�ca se reunissem e verificassem quais disciplinas seriam ministradas. Eu, Camilla, afirmei que
segundo a resolução, as disciplinas a serem ofertadas passariam por análise do NDE, sugeri que antes de
ser deliberado em reunião, fosse discu�do no NDE ou formasse uma comissão para estudar o assunto. A
Conselheira Ana fanny sugeriu que fosse realizado um levantamento de quais professores aceitam
ministrar aulas remotas, posteriormente passar por deliberação no NDE; afirmou aceitar dar
con�nuidade na disciplina de estágio, pelo fato dos professores da rede pública estarem a algum tempo
trabalhando com as a�vidades remotas, afirmou que seria uma boa experiência para os alunos terem
conhecimento nas a�vidades remotas. A Conselheira Vania lembrou que em reunião anterior do condep,
ficou decidido que as aulas remotas seriam opcionais para os docentes; ques�onou ao conselho como
realizaria a avaliação nas aulas remotas. A Conselheira Gabi sugeriu aos docentes que se manifestassem
se con�nuariam com as disciplinas em modo remoto, tendo em vista que segundo a resolução, não se
abrirá novas disciplinas. O Vice-Presidente lembrou a Conselheira Vânia que a deliberação sobre as aulas
remotas em CONDEP anterior, era para auxilio da decisão do CONSEA. O Conselheiro Bruno afirmou
ainda não ter lido a resolução e ques�onou ao conselho se o aluno reprovado nas aulas remotas teria o
direito de con�nuar cursando na turma que estava quando retornarem as aulas presenciais. O
Conselheiro Nerio informou que o aluno não teria prejuízo. A Conselheira Vania ques�onou sobre a
avaliação docente. A Conselheira Jhennifer afirmou que os alunos estão com diversas dúvidas sobre o
retorno das aulas em modo remoto, mas desejam assis�r às aulas e concluir o curso; afirmou haver
preocupação por parte dos alunos quanto a avaliação nas aulas remotas, principalmente dos alunos nos
períodos finais do curso; afirmou que irá trazer os ques�onamentos dos acadêmicos na possível reunião
extraordinária. A Conselheira Marcia sugeriu que a graduação seguisse o exemplo do mestrado que criou
um roteiro do planejamento das a�vidades, dando ao aluno a opção de assis�r a aula remota já sabendo
como iria funcionar. O Vice-Presidente explicou que cada docente iria ver a demanda para suas disciplinas
e relatar ao NDE que irá deliberar e posteriormente trazer para o CONDEP. A Conselheira Ana Fanny
sugeriu aos  docentes entrar em contato com os alunos de suas disciplinas e encaminhem ao NDE para o
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planejamento. A Conselheira Vânia afirmou que as disciplinas da especialização são diferentes das
disciplinas da graduação, que são mais prá�cas, com mais cálculos e uma dificuldade maior para o
aprendizado em modo remoto; a conselheira discordou que o NDE deliberasse sobre o planejamento das
aulas, afirmando que isso iria �rar a liberdade do docente em experimentar diversas ferramentas. A
Conselheira Ana Fanny afirmou que o guia seria amplo com a possibilidade de listar os possíveis
programas que o docente irá u�lizar; explicou que as aulas deveriam ser gravadas e informou que o NDE
legalmente é o indicado para essas decisões e que na resolução já está previsto a análise do NDE. A
Conselheira Ana Fanny sugeriu que as aulas ocorressem no mesmo horário previsto das aulas presenciais.
O Vice-Presidente procedeu a votação do seguinte indica�vo: cada professor traga seu posicionamento
com relação a suas respec�vas disciplinas com levantamento entre os alunos via e-mail até sexta- feira,
dia onze de setembro de dois mil e vinte, para posteriores encaminhamentos aos NDES para ser
deliberado em reunião extraordinária na quarta-feira dia dezesseis de setembro de dois mil e vinte; o
Vice-Presidente pediu autorização aos conselheiros para passar quinze minutos do tempo regular da
reunião; procedeu a votação ao indica�vo: aprovado por unanimidade. Comunicados: A Conselheira
Juliana lembrou ao conselho sobre um e-mail recebido da biblioteca central de um treinamento sobre a
u�lização de e-books. A Conselheira Jhennifer solicitou que caso o link da reunião seja disponibilizado no
site do departamento, que conste tal informação no e-mail da convocação da reunião. A Conselheira Ana
Fanny comunicou ao conselho que provavelmente em fevereiro de dois mil e vinte e um estaria
retornando ao departamento, devido a melhora do estado de saúde da sua filha. Nada mais havendo a
tratar, às onze horas e vinte minutos, o Vice-Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Assistente em Administração,
em 17/09/2020, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
17/09/2020, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
17/09/2020, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
17/09/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 17/09/2020, às 15:13,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 17/09/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 17/09/2020, às
16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 17/09/2020, às
18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
18/09/2020, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 19/09/2020, às
18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
19/09/2020, às 23:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente, em
23/09/2020, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
23/09/2020, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
23/09/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 23/09/2020, às
20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Vice-Chefe de
Departamento, em 24/09/2020, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 24/09/2020, às
18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0497739 e
o código CRC FB9B7AF0.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0497739
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por webconferência, às quatorze horas e dez
minutos reuniram-se o Presidente do CONDEP, Conselheiro Lenilson Sergio Candido, com a presença dos
Conselheiros: Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto Almendras Montero, Enoque da Silva Reis,
Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Jhenniffer Carissimi dos Santos,
Josivan Ribeiro Jus�no, Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Lúcia de Fá�ma de
Medeiros Brandão Dias, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso,
Reginaldo Tudeia dos Santos, Ricardo José Souza da Silva, Vania Corrêa Mota. Conselheiros em férias:
Camilla Silva de Gois e Roziane Sobreira dos Santos. Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela
Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho e Patrícia Ba�sta Franco. Conselheira em Licença Médica:
Eliana Alves Pereira Leite. Conselheira afastada por remoção temporária: Ana Fanny Benzi de Oliveira
Bastos. Conselheiros com ausência jus�ficada: Emerson da Silva Ribeiro, que se encontra afastado para
atendimento de decisão judicial e Juliana Valin Campos, que se encontra de atestado médico. Convidado:
O discente Antônio Lopes de Faria Filho. Antes de dar início às pautas da reunião, o conselheiro Nerio
pediu que a reunião fosse gravada. Não havendo objeção de nenhum dos presentes, o presidente
informou o início da gravação da sessão. Primeiro Item de Pauta. Planejamento das aulas remotas. O
presidente informou que existem algumas discussões ainda em andamento sobre a pauta, mas tendo em
vista que o NDE da Esta�s�ca já havia se reunido para discu�r a respeito das aulas remotas e a presente
reunião já estava marcada pelo conselho, ele preferiu manter a reunião para que consigamos atender a
comunidade acadêmica de forma remota como prevê a resolução. O presidente passou então a palavra
aos presidentes dos NDEs da Esta�s�ca e da Matemá�ca. O conselheiro Bruno, na condição de
presidente do NDE da Esta�s�ca, fez a leitura da ata da úl�ma reunião do NDE, que contou com a
presença de todos os professores atuantes no curso de Esta�s�ca, e informou ao conselho quais
disciplinas e quais professores optaram por retornar suas a�vidades remotamente. O conselheiro Bruno
destacou que as decisões foram tomadas após cada professor consultar os alunos das disciplinas que
desejam retomar e ter assim uma idéia prévia sobre a demanda. Feito isso, o NDE da Esta�s�ca fez o
seguinte encaminhamento sobre as disciplinas: professora Irene: optou por não retomar nenhuma
disciplina remotamente; professor Josivan: Demografia e Inferência II; professora Laís: Introdução a
Inferência Bayesiana e Trabalho de Conclusão de Curso; professora Gabi: Álgebra Linear e Probabilidade I;
professor Bruno: Análise Mul�variada; professora Luana: Esta�s�ca não-paramétrica; professora Vânia:
Planejamento de Experimentos II; professor Nerio: Estágio Supervisionado, A�vidades Complementares e
Cálculo III. O conselheiro Bruno informou ainda que após os encaminhamentos da presente reunião é
que cada professor irá trabalhar no novo plano de a�vidade remota de cada disciplina, os quais serão
apreciados pelo NDE e então encaminhados para o DAME. O conselheiro Fernando, na condição de
presidente do NDE da Matemá�ca, informou que, como eles ainda não se reuniram, ele ainda não tem
uma prévia de professores e disciplinas a serem repassadas ao conselho e informou que já tem uma
reunião agendada para a próxima sexta-feira, dia dezoito de setembro, com os membros do NDE e
professores atuantes na Matemá�ca. O conselheiro informou ainda que pretende �rar várias dúvidas
relacionadas ao retorno remoto durante a presente reunião para que os encaminhamentos relacionados
às disciplinas do curso da Matemá�ca possam ser feitos o mais breve possível. Retomando a fala, o
presidente fez a leitura da resolução n°253, de oito de setembro de dois mil e vinte, para que esta
pudesse ser apreciada item a item junto ao conselho. Após várias discussões acerca do novo calendário, o
presidente fez o seguinte indica�vo: Proposta de calendário das a�vidades remotas: As a�vidades
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remotas ocorrerão do dia primeiro de outubro de dois mil e vinte até o dia dezoito de dezembro de
dois mil e vinte. Após as discussões, procedeu-se à votação: Calendário de a�vidades remotas aprovado
com quinze votos favoráveis e três abstenções. As outras preocupações dos conselheiros referiam-se a
quan�dades de aulas síncronas e assíncronas; metodologia e ferramentas de ensino a serem adotadas;
método de avaliação e como seria o controle de frequência. O conselheiro Marlos disse compar�lhar das
mesmas preocupações apontadas, mas destacou também a importância de nos esforçarmos para
retomar algumas a�vidades remotamente. Complementando sua fala, no caso de aulas síncronas, ele
deu a sugestão de todos os professores manterem os mesmos horários que �nham de aula presencial das
disciplinas iniciadas em 2020/I para as aulas síncronas propostas no novo calendário, para que os alunos
ainda tenham condições de cursá-las remotamente. Com relação a ferramentas, o presidente destacou
que todo o processo de implementação no SIGAA provavelmente será demorado e sugeriu que os
professores u�lizem outros recursos metodológicos além do SIGAA para que consigamos iniciar as
a�vidades respeitando o calendário proposto. Após discussões o conselho acreditou não ser viável
padronizar metodologias e ferramentas entre os professores, respeitando assim a individualidade de
cada um, e o presidente fez o seguinte indica�vo: Cada professor deverá indicar no plano de trabalho da
disciplina a ser ministrada as informações sobre quan�dade de aulas síncronas e assíncronas. Após
votação, o indica�vo foi aprovado com dezessete votos favoráveis e uma abstenção. Definido o modo de
trabalho do departamento, o presidente informou que cabe agora a cada NDE apresentar quais
disciplinas serão ministradas e os planos de trabalho dos professores. O presidente informou ainda que
não irá marcar reunião ou data limite para os encaminhamentos e orientou que isso seja feito por cada
NDE para con�nuação dos trabalhos e disse ainda que, enquanto esse trabalho é realizado pelos núcleos
docentes, ele irá estruturar as questões do SIGAA e verificar como se dará o apoio técnico aos
departamentos. A conselheira Márcia ques�onou sobre forma de avaliação e de controle de presença e o
presidente orientou que cada professor deixe indicado no seu plano como irá proceder quanto a isso. A
conselheira então informou que teria que se ausentar da reunião pois �nha outra a�vidade agendada
com o campus Rolim de Moura para as 16h. Segundo Item de Pauta. Código de Vaga do Professor
Dilson Henrique Ramos Evangelista para a Professora Lúcia de Fá�ma Medeiros Brandão Dias. O
presidente explicou sobre toda a situação do professor Dilson, que pediu remoção para outra ins�tuição,
deixando disponível um código de vaga do DAME para contratação de novo professor a ser lotado no
curso de Esta�s�ca. A princípio o departamento tentou convocar a candidata classificada em Edital
anterior, mas a contratação não foi realizada pois a área de formação da candidata não atendeu aos
requisitos do Edital. A segunda tenta�va consis�u na possibilidade de realizar um novo concurso para
contratação de professor. Desde então o departamento vinha mantendo contato com a PROGRAD para
abertura do edital. O processo vinha se arrastando desde o final do ano passado, e com a pandemia
ficaram suspensas todas as possibilidades de realização de concurso esse ano. Em paralelo à situação do
código de vaga do professor Dilson, estava a situação da professora Lúcia, que se encontra em
cooperação técnica no DAME e que desde então tem corrido atrás da possibilidade de se estabelecer
permanentemente no departamento. Em conversa entre os NDEs dos dois cursos foi que surgiu a
possibilidade da redistribuição da professora Lúcia u�lizando o código de vaga disponível a par�r da
redistribuição do professor Dilson. Desse modo, a proposta seria que o código de vaga do professor
Dilson seja cedido para a Universidade Federal de Sergipe- UFS e que a professora Lúcia venha para o
DAME como professora lotada no curso de Esta�s�ca, atendendo prioritariamente às necessidades do
curso de Esta�s�ca até que o professor Arivelton se aposente. Com a aposentadoria do professor
Arivelton, seu código de vaga seria u�lizado para abrir Edital de contratação de professor para atender ao
curso de Esta�s�ca. E, uma vez contratado novo professor, seria feita a troca entre os cursos Matemá�ca
e Esta�s�ca, com lotação do novo professor no curso de Esta�s�ca e lotação da professora Lúcia no curso
de Matemá�ca. Apresentada toda a situação para aos membros do conselho, o presidente abriu a pauta
para discussão. O conselheiro Nerio pediu a palavra, e na condição de vice chefe de departamento,
reforçou a fala do professor Lenilson com relação às inúmeras tenta�vas, sem sucesso, de abrir edital
para contratar novo professor para ocupar a vaga deixada pelo professor Dilson. O conselheiro Nerio
relatou que a proposta foi inicialmente feita pela professora Márcia em nome do NDE da Matemá�ca a
respeito da possibilidade de troca de código de vaga, enquanto ele ainda atuava como presidente do NDE
da Esta�s�ca, que na ocasião ele conversou com outros membros do NDE da Esta�s�ca, e destacou que o
maior medo dos professores era que esse código de vaga se perdesse. O conselheiro Nerio informou
ainda que em reunião de trabalho ocorrida no dia anterior à presente reunião, de forma unânime, os
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professores da Esta�s�ca já haviam se manifestado favoráveis à troca entre os códigos de vaga, desde
que a proposta e os termos do acordo ficassem bem claros e descritos em ata. Para finalizar sua fala, o
conselheiro Nerio atentou para o fato de que, em caso de separação do departamento e sem a
aposentadoria do professor Arivelton, a professora Lúcia permaneça lotada no curso de Esta�s�ca, para
que o mesmo não sofra nenhum prejuízo em seu corpo docente. Durante as discussões, os professores se
posicionaram favoráveis e bastante sa�sfeitos com a permanência da professora Lúcia no DAME,
destacando as grandes contribuições que a professora tem dado ao departamento desde o início de sua
cooperação técnica. Neste momento, as professoras Irene e Vânia informaram que precisariam deixar a
reunião, mas registraram no chat serem favoráveis ao uso do Código de Vaga deixado pela redistribuição
do Professor Dilson Henrique Ramos Evangelista para lotar a Professora Lúcia de Fá�ma Medeiros
Brandão Dias neste departamento. Após as discussões, o presidente procedeu com o indica�vo: U�lizar o
código de vaga deixado pela redistribuição do professor Dilson Henrique Ramos Evangelista para
realizar a redistribuição da Professora Lúcia de Fá�ma Medeiros Brandão Dias, respeitando o acordo: A
professora Lúcia será vinculada ao DAME como professora lotada no curso de Esta�s�ca, atendendo
prioritariamente às necessidades do curso de Esta�s�ca até que o professor Arivelton conclua seu
tempo para aposentaria e o departamento possa contratar novo professor com Edital para atender o
curso de Esta�s�ca. Uma vez contratado novo professor, a professora Lúcia pode ser lotada no curso de
Matemá�ca. Procedendo a votação, o indica�vo foi aprovado com dezesseis votos favoráveis e uma
abstenção da professora Lúcia por ser a interessada no processo. Nada mais havendo a tratar, às
dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Gabi Nunes Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 22/09/2020, às 13:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
22/09/2020, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
22/09/2020, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 22/09/2020, às
14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 22/09/2020, às
14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
22/09/2020, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 22/09/2020, às
17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
22/09/2020, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


06/12/2021 21:03 SEI/UNIR - 0499984 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=584639&infra_sistema=1… 4/4

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 23/09/2020, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
23/09/2020, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
23/09/2020, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
23/09/2020, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro de
Comissão, em 23/09/2020, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 23/09/2020, às
20:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Vice-Chefe de
Departamento, em 24/09/2020, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jhenniffer Carissimi dos Santos, Usuário Externo, em
24/09/2020, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 24/09/2020, às
18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0499984 e
o código CRC ED85B975.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0499984
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, por webconferência, às oito horas e
dez minutos reuniram-se o presidente do CONDEP, Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso, com a presença
dos Conselheiros: Juliana Valin Campos, Enoque da Silva Reis, Laís Mayara Azevedo Barroso, Emerson da
Silva Ribeiro, Ricardo José Souza da Silva, Vania Corrêa Mota, Marlos Gomes de Albuquerque, Marcia
Rosa Uliana, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Reginaldo Tudeia dos Santos, Fernando Luiz Cardoso, Lenilson
Sergio Candido, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Gabi Nunes Silva, Bruno Soares de Castro, Carlos Alberto
Almendras Montero, Josivan Ribeiro Jus�no, Ana Fanny de Oliveira Bastos, Lúcia de Fá�ma de Medeiros
Brandão Dias, Conselheiros em férias: Roziane Sobreira dos Santos. Conselheiros afastados para
Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho e Patrícia Ba�sta Franco.
Conselheira em Licença Médica: Eliana Alves Pereira Leite. Antes de dar início às pautas da reunião, o
Presidente do Conselho Prof. Nerio solicitou aos demais conselheiros que a reunião fosse gravada, não
havendo objeção de nenhum dos presentes, o presidente informou o início da gravação da sessão. O
presidente informou aos presentes que já se encontra disponível a lista de presença no SEI para
assinatura. O presidente agradeceu ao Prof. Lenilson pelo tempo dedicado e as conquistas realizadas
como chefe do DAME. Em seguida agradeceu ao Departamento pela confiança que lhe foi depositado e
disse que esta é a sua primeira reunião como Chefe de Departamento, sendo por isso um desafio, seu e
da Vice-Chefe Professora Gabi. Enfa�zou a importância do respeito para que os dois cursos que compõe o
Departamento, o de Matemá�ca e de Esta�s�ca possam caminhar e buscar a excelência nos serviços
prestados pelos Cursos. Que a decisão em conjunto seja respeitada. Enfa�zou o momento a�pico que a
sociedade está enfrentando e por isso conta com o apoio de todos para que o trabalho possa fluir melhor.
O presidente felicitou o Prof. Emerson e Prof. Marlos pelos seus aniversários dia 04 e 05
respec�vamente. Solicitou a manifestação sobre o interesse de inclusão de pauta. Houve a inclusão de
pauta solicitada pelo Professor Lenilson via e-mail, tratando da quebra de pré-requisito de uma disciplina
requerida pela aluna Nilvânia Fischer. Colocado em votação o CONDEP aprovou por unanimidade. Os
pontos de pauta previamente encaminhados com a convocação foram: 1) Recomposição do NDE de
Matemá�ca; 2) Recomposição do NDE de Esta�s�ca; 3) Planos de Ensino das aulas
remotas; 4) Cancelamento de disciplinas, Além destes pontos, o CONDEP aprovou o seguinte ponto de
pauta: 5) Pedido de quebra de pré-requisito de Cálculo Numérico da aluna Nilvânia Fischer, RA
201320591. Dando início à reunião. 1) Recomposição do NDE de Matemá�ca: O presidente iniciou as
discussões sobre a recomposição do NDE da Matemá�ca. O Professor Fernando disse que a situação não
é a de déficit ou falta de um membro no NDE. Trata-se de troca de membro, pois com a subs�tuição da
Chefia do Departamento em virtude da eleição, o que deve ser feito é o Chefe do DAME eleito assumir a
vaga. A técnica Juliana se pronunciou nesse mesmo sen�do, dizendo tratar-se de membro nato. O Prof.
Lenilson disse que neste caso seria pedir uma nova portaria informando o nome dos cinco membros,
onde seria re�rado o seu nome e incluído no lugar o nome do Prof. Nerio. O Prof. Reginaldo também se
expressou no mesmo sen�do do entendimento da técnica Juliana, dizendo que o Chefe de Departamento
é membro nato tanto do NDE da Matemá�ca como no NDE da Esta�s�ca. O Prof. Carlos pediu a palavra
para dizer que o prazo de sua portaria como membro do NDE já �nha expirado no mês de julho de 2020.
O Prof. Nerio informou que neste caso, mesmo finalizando o prazo da portaria, fica a critério do Prof. a
con�nuidade ou não nas a�vidades do NDE. A Prof. Marcia lembrou que no regimento do NDE da
Matemá�ca não determina que uma das cadeiras deve ser composta pelo Chefe do Departamento e
procedeu à leitura de ar�gos do regimento. Disse que no Regimento não consta nada sobre o Chefe do
Departamento ser membro nato do NDE. Quanto à dúvida do Prof. Carlos, disse que conforme o
Regimento, após três anos o Professor pode con�nuar como membro, devendo apenas ser renovado 1/3
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dos membros do NDE. O presidente jus�ficou a importância do chefe do DAME integrar os NDEs, pois
torna mais dinâmico a gestão do NDEs. Dada a palavra à Prof. Ana Fanny, esta esclareceu que se trata da
Resolução n. 233 de 07 de agosto de 2020, portanto recente. Novamente o Prof. Carlos solicitou a fala e
disse que por mo�vos de saúde, gostaria de deixar de ser membro do NDE. O presidente informou que
ficaram duas vagas abertas, uma pela saída do Prof. Lenilson e a outra do Prof. Carlos. Em seguida abriu
para discussão e informou que se necessário ele poderia ocupar uma das vagas, podendo assim ajudar na
gestão do NDE. Salientou que em havendo mais colegas interessados, abriria mão de sua vaga,
jus�ficando a importância do professor que ministra a disciplina par�cipar. Dando sequência, os
Professores Marlos e Nerio manifestaram interesse nas vagas do NDE da Matemá�ca. Colocado em
votação, houve aceitação por unanimidade. Passou-se para o próximo item de pauta. 2) Recomposição
do NDE de Esta�s�ca. Informou que há uma vaga disponível. Entrando em discussão e não havendo
interessados, mudou-se para o próximo item de pauta. 3) Planos de Ensino das aulas remotas. Dada a
palavra ao Prof. Fernando, este preferiu citar as disciplinas que seriam ofertadas em caráter remoto.
Assim elencou as seguintes disciplinas: Análise Real - Lucia De Fa�ma De Medeiros Brandao - Status:
Aprovado; Seminário de Matemá�ca- Marcia Rosa Uliana - Status: Aprovado;  Calculo IV - Marlos Gomes
de Albuquerque - Status: Aprovado colocar o cronograma e detalhar a avaliação; Teoria dos Números-
Marlos Gomes de Albuquerque - Status: Aprovado colocar o cronograma e detalhar a avaliação;
Psicologia -Enoque da Silva Reis - Status: Aprovado colocar o cronograma e detalhar a avaliação;
Equações Diferenciais – Reginaldo Tudeia dos Santos - Status: Aprovado; Metodologia e Prá�ca de
Matemá�ca do E. F. -Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos - Status: Aprovado; Matemá�ca Financeira -
Ricardo José Souza da Silva - Status: Aprovado;  Geometria Espacial - Fernando Luiz Cardoso – Status
Aprovado e ajustar a Avaliação; Lógica Matemá�ca – Lenilson Sergio Candido – Status: Aprovado 
melhorar a avaliação e colocar o cronograma; Matemá�ca II – Lenilson Sergio Candido – Status:
Aprovado, melhorar a avaliação e colocar o cronograma. Em seguida o Prof. Nerio solicitou que os
membros se manifestassem quanto às disciplinas do curso de Matemá�ca serem apreciadas
individualmente ou em bloco. Foi decidido por unanimidade a apreciação em bloco. Dessa forma
entrando em votação, por unanimidade houve aprovação. Às 09:00 hs., o Prof. Josivan começou a
par�cipar da reunião e jus�ficou o atraso em virtude do equívoco quanto ao horário inicial da reunião.
Em seguida o Prof. Passou à palavra ao Presidente do NDE da Esta�s�ca Prof. Bruno, que se manifestou
dizendo que foi realizada duas reuniões para a aprovação dos planos. Informou que as disciplinas a seguir
expostas foram aprovadas com as correções necessárias: Bruno Soares de Castro: Mul�variada I; Gabi
Nunes Silva: Probabilidade I e Álgebra Linear; Josivan Ribeiro Jus�no: Inferência II e Demografia; Laís
Mayara Azevedo Barroso: Trabalho de Conclusão de Curso e Introdução Inferência Bayesiana; Nerio
Aparecido Cardoso: Cálculo III, A�vidades Extracurriculares e Estágio Supervisionado; Luana Lúcia Alves
de Azevêdo: Esta�s�ca Não-Paramétrica; Vania Corrêa Mota: Planejamento de Experimentos II.  Colocado
em votação, as disciplinas do Curso de Esta�s�ca foram aprovadas em bloco por unanimidade.
4) Cancelamento de disciplinas. Sobre o quarto item da pauta: cancelamento das disciplinas, o
Presidente abriu para discussão e os membros se manifestaram dizendo que o termo “cancelamento” é
inapropriado e por isso o que deveria entrar em votação como indica�vo seria acerca das disciplinas que
não constam das listas acima, ou seja, as disciplinas que não serão oferecidas remotamente, em caráter
emergencial (outubro a dezembro/2020).  Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Assim, as
disciplinas que não serão oferecidas remotamente, em caráter emergencial (outubro a dezembro/2020)
são: Curso de Licenciatura em Matemá�ca: Álgebra Linear (DCE00063) - Lucia De Fa�ma De Medeiros
Brandão; Cálculo I (DCE00047) e Cálculo III (DCE00055) – Carlos Alberto Almendras Montero; Didá�ca
Geral (DCE00048) - Marcia Rosa Uliana; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I (DCE00054) -
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II (DCE00059) -
Emerson da Silva Ribeiro; Estagio Supervisionado do Ens. Medio II (DCE00387) - Fernando Luiz Cardoso;
Esta�s�ca I (DCE00056) - Vania Corrêa Mota; Física Básica (DCE00038) - Ricardo Jose Souza da Silva;
Libras (DCE00033) - Rosiane Ribas de Souza Eler; Matemá�ca I (DCE00035) - Reginaldo Tudeia dos Santos;
 Polí�cas Educacionais: Organização da Educação Brasileira (DCE00037) - Irene Yoko Taguchi Sakuno.
Curso de Bacharelado em Esta�s�ca: Cálculo II (DCE00166) - Laís Mayara Azevedo Barroso; Cálculo
Numérico (DCE00208) e Computação Esta�s�ca (DCE00171) - Bruno Soares de Castro; Esta�s�ca I
(DCE00158) - Elisângela Candeias Biaza�; Informá�ca Aplicada a Esta�s�ca (DCE00160) e Probabilidade
III (DCE00178) - Luana Lúcia Alves de Azevêdo; Inglês Instrumental (DCE00159) e Pesquisa Cien�fica
(DCE00157) - Irene Yoko Taguchi Sakuno; Matemá�ca Básica (DCE00156) - Gabi Nunes Silva; Metodologia
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de Planejamento de Experimentos I (DCE00180) - Vania Corrêa Mota. 5) Pedido de quebra de pré-
requisito de Cálculo Numérico da aluna Nilvânia Fischer, RA 201320591. Dando sequência para o
próximo item de pauta, que foi a inclusão de Paula referente à quebra de pré-requisito da disciplina de
Cálculo numérico solicitado pela aluna Nilvânia Fischer, dutante a discussão o Prof. Lenilson informou que
esta disciplina não será ministrada em caráter remoto, dessa forma foi decidido que o pedido não
poderia ser apreciado e nem ser votado, por falta de objeto. Colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade. Passando aos informes dos Professores: A Profa. Laís parabenizou a organização da SEMAT;
A Profa. Marcia falou sobre os problemas quanto ao SIGAA em relação aos alunos da Pós-Graduação em
Educação Matemá�ca e solicitou informações sobre o acesso ao sistema; O Prof. Reginaldo relatou do
desconforto que sen�u quando recebeu o comunicado transmi�do pela técnica Camila de que teria uma
disciplina de 2009/2 – Calculo Integral, que deveria ser consolidada e que �nha um processo junto ao
DAME, inclusive essa disciplina aparece para ele no SIGAA. Ao buscar seus registros sobre essa disciplina
verificou que no mês de dezembro já havia consolidado essa disciplina e que possui o comprovante. Ao
mostrar a documentação que comprova o lançamento das notas e faltas dos alunos dessa disciplina, a
técnica Camila lhe disse que mesmo assim, deveria consolidar a disciplina de novo. Diante dessa
resposta, disse que irá proceder novamente à consolidação das notas, mas para ajudar a SERCA e que
isso não era a sua obrigação. Em resposta, foi informado de que esse fato ocorreu devido à migração do
sistema do SINGU para o SIGAA. Indagou por que nesse período, somente ocorreu problema com essa
disciplina. O Prof. Fernando parabenizou o sucesso da SEMAT e o suporte técnico oferecido pela técnica
Juliana. O Prof. Lenilson agradeceu a todos pelas palavras de agradecimento pela sua gestão. Em relação
ao SIGAA orientou a Profa. Marcia a abrir um Bole�m de Serviço e enviar diretamente ao DTI. Falou da
dificuldade que está tendo em fechar a turma do PIBID e para tanto necessita de pelo menos vinte e
quatro alunos. Solicitou aos membros do CONDEP apoio para convidar mais alunos para par�cipar do
PIBID. A Profa. Gabi agradeceu a todos o apoio recebido na eleição para Vice Chefia do DAME e
parabenizou pela organização da SEMAT. O Prof. Josivan falou sobre a possibilidade do NDE de se fazer
um levantamento dos alunos já matriculados nos cursos e Matemá�ca e Esta�s�ca, verificar os períodos
para viabilizar a organização das próximas disciplinas (2021), remotas ou presenciais e assim dar
oportunidades a todos os alunos de cursar as disciplinas e dar con�nuidade ao curso. A Profa. Lúcia
agradeceu a todos pelas palavras de agradecimento pela organização do SEMAT. Agradeceu também a
colaboração de todos, em especial à técnica Juliana e Prof. Reginaldo pela ajuda durante a SEMAT. Em
tempo: Os Professores do DAME Agradeceram ao Prof. Lenilson pela dedicação durante o período se sua
gestão e parabenizaram os Prof. Nerio e Prof. Gabi pelo início do trabalho de Chefia e Vice-Chefia do
Departamento. Nada mais havendo a tratar, às 10 horas e 40 minutos, o Presidente do Conselho
agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Irene Yoko Taguchi Sakuno,
secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
10/10/2020, às 21:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 10/10/2020, às 21:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
10/10/2020, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 10/10/2020, às
23:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
11/10/2020, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de Departamento,
em 12/10/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 12/10/2020, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
13/10/2020, às 22:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 15/10/2020, às
10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 20/10/2020,
às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 20/10/2020, às
18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0513828 e
o código CRC 7A13593C.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0513828
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, por webconferência, às oito horas e
dois minutos reuniram-se o presidente do CONDEP, Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso, com a
presença dos Conselheiros: Camilla Silva de Gois, Gabi Nunes Silva, Juliana Valin Campos, Reginaldo
Tudeia dos Santos, Laís Mayara Azevedo Barroso, Enoque da Silva Reis, Marcia Rosa Uliana, Josivan
Ribeiro Jus�no, Emerson da Silva Ribeiro, Ana Fanny de Oliveira Bastos, Bruno Soares de Castro, Luana
Lucia Alves de Azevedo, Marlos Gomes de Albuquerque, Vania Corrêa Mota, Fernando Luiz Cardoso,
Ricardo José Souza da Silva, Lenilson Sergio Candido, Lúcia de Fá�ma de Medeiros Brandão Dias.
Conselheiros em férias: Roziane Sobreira dos Santos, Eliana Alves Pereira Leite. Conselheiros afastados
para Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho e Patrícia Ba�sta Franco. O
Presidente solicitou que a reunião fosse gravada, não havendo objeção dos demais conselheiros,
procedeu-se a gravação.  Registra-se a presença da Conselheira Irene Yoko Taguchi Sakuno que por não
conseguir acessar o SEI, não assinou a lista de presença da reunião. Comunicados da Chefia: O Presidente
informou ao conselho sobre a abertura do seminário PIBIC no dia dezesseis de novembro de dois mil e
vinte;  comunicou sobre a votação para representantes do CONSEC no dia vinte e três de novembro de
dois mil e vinte.  Primeiro Item de Pauta. Recomposição do NDE de Esta�s�ca. O Presidente ques�onou
aos docentes do curso de esta�s�ca sobre o interesse de compor o NDE do Curso. O Professor Josivan
colocou seu nome a disposição, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 2) Processo nº
99955899.000094/2019-47, Assunto: “Projeto de Extensão “VENHA CONHECER O CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR JI-PARANÁ)".
Interessado: Enoque da Silva Reis. Relatora: Gabi Nunes Silva. A relatora leu o parecer favorável ao
projeto de extensão. O Conselheiro enoque explanou sobre o projeto. Procedeu-se a votação: aprovado
com dezoito votos favoráveis e uma abstenção. 3) Processo nº 23118.001492/2020-91. Assunto:
Relatório de A�vidade Docente do ano de 2019 (0529141) e 2020 (0529142). Interessada: Vania Corrêa
Mota. O Chefe de Departamento Nerio, apresentou ao conselho os relatórios de a�vidade docente da
Professora Vania dos anos de 2019 e 2020. A Professora Vania explanou sobre suas a�vidades constantes
no relatório, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 4) Processo nº 1209.00000095/2019-
52. Assunto: Relatório Final (0527082) da ação de extensão in�tulada "VENHA CONHECER O CURSO DE
ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR JI-PARANÁ)". Interessada: Vania Corrêa
Mota. Relatora: Laís Mayara Azevedo Barroso. A relatora leu o parecer favorável ao relatório final do
projeto de extensão. A Professora Vania explanou sobre o projeto. Procedeu-se a votação: aprovado com
dezoito votos favoráveis e duas abstenções. 5) Processo nº 99955899.000037/2019-68. Assunto:
Relatório Final (0374590) da ação de extensão Modalidade Evento in�tulada “I CICLO NACIONAL DE
DISCUSSÕES PROMOVIDO PELA INTERAÇÃO ENTRE O GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ESCOLAR (GEPHEME-RO), O GRUPO DE PESQUISA EM MODELOS
ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E FUZZY (MENF) E O PROJETO DE EXTENSÃO “A UNIVERSIDADE VAI À
ESCOLA”: TROCAS DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS A PARTIR DO USO DE GEOTECNOLOGIAS".
Interessado: Enoque da Silva Reis. Relatora: Eliana Alves Pereira Leite. O Presidente re�rou o item de
pauta por falta do parecer da Relatora que se encontra em férias. 6) Processo nº 23118.000716/2020-47.
Assunto: Análise do aproveitamento da carga horária do Programa de Residência Pedagógica enquanto
Estágio Curricular Supervisionado no curso de Licenciatura em Matemá�ca – UNIR/Campus de Ji-
Paraná. Relator: Marlos Gomes de Albuquerque. O Relator leu o parecer no processo. Após discussão foi
apresentado dois indica�vos: indica�vo um: Re�rar de pauta e encaminhar para a discussão do NDE de
Matemá�ca; indica�vo dois: Permanecer o relato do Conselheiro Marlos e deliberar sobre o parecer;
procedeu-se a votação: com nove votos no primeiro indica�vo, seis votos no segundo indica�vo e cinco
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abstenções, o processo é re�rado de pauta e será encaminhado para o NDE de Matemá�ca. Informes: O
Conselheiro Enoque informou ao conselho que no dia seis de novembro de dois mil e dezoito foi feita
uma Manifestação do �po denúncia no ministério público sob o número 20180122722, em que o
denunciante alegava que o professor Enoque estava fazendo doutorado na Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul, e morando em Campo Grande enquanto os professores estavam dando as aulas dele e ele
recebendo normalmente. Diante da denúncia o Ministério Público Iniciou Procedimento Preparatório PP
1.31.001.000335/2018-23 visando apurar os fatos, nestes procedimentos foram acionados via o�cio a
Universidade Federal de Rondônia que repassou o o�cio ao diretor do campus que por sua vez realizou
uma reunião com o Professor Enoque e com o Chefe do Departamento Lenilson em que foi solicitado a
ele e ao chefe esclarecimentos e documentos para responder a solicitação do MPF. Em seguida o chefe
do departamento Lenilson foi chamado no MPF para ser ouvido. Foi solicitado a Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul, esclarecimento quanto ao doutoramento do Professor Enoque, chegando tal
solicitação a coordenação do curso de Pós Graduação e a seu orientador. Ao final do procedimento
Preparatório PP 1.31.001.000335/2018-23  o procurador da República Murilo Rafael Constan�no em seu
relato no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezenove promoveu o arquivamento da denúncia por
entender que não houve condutas que caracterizam ato de improbidade administra�va. Em seguida
promoveu possibilidade de recurso no prazo de 10 dias ao denunciante. Após, remetam-se os autos à
quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consoante o disposto no ar�go
62, IV, da LC no 75/1993 c/c o ar�go 9º, §1º, da Lei nº 7.347/1985, para que, se assim julgar cabível,
homologue a presente promoção ou determine as providências que julgar per�nentes. Em dezenove de
setembro de dois mil e dezenove na 30ª Sessão Ordinária quanto ao processo PROCESSO: PP -
1.31.001.000335/2018-23 – Eletrônico teve a seguinte Deliberação: “Em sessão realizada nesta data, o
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a)
relator(a).” O Conselheiro Enoque também informou o conselho sobre sua par�cipação junto ao pós
graduando Hemerson Milani e Queila Ribas de Souza na “1ª EDIÇÃO MARY CYANNE DO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO DE FOMENTO À CULTURA E À PRODUÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL PARA
TRANSMISSÕES AO VIVO/GRAVADAS”. A conselheira Marcia informou que a comissão cons�tuída para a
elaboração do Edital e processo sele�vo da Turma 2021 da Especialização em Educação Matemá�ca,
iniciou os trabalhos com a elaboração do Edital, contudo por mo�vos burocrá�cos ainda o Edital se
encontra em análise na PROPESQ e manifestou dúvida se terá tempo suficiente para realizar o processo
sele�vo no presente ano. Informou ainda que já foram iniciadas as a�vidades do Projeto Residência
Pedagógica. Na sequência registrou seu posicionamento quanto a uma fala do Presidente da Reunião
professor Nerio, sobre os candidatos a conselheiros no CONSEC. Dizendo que não considerou oportuna a
fala do Chefe, professor Nerio, em que desgastou o nome de um candidato a conselheiro por mo�vos
isolados/par�culares e exaltou o nome de outro por experiências própria. Disse que tem outros colegas
professores com qualidades para serem conselheiros no CONSEC.  E acrescentou que como chefe não
cabe fazer um checklist e sinalizar em quem os membros do Condep devem votar para representante no
CONSEC. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte e quatro minutos, o Presidente do Conselho
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois, secretária ad hoc, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Assistente em Administração,
em 18/11/2020, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
18/11/2020, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/11/2020, às
13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/11/2020, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 18/11/2020, às
14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório, em
18/11/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 18/11/2020, às
16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 18/11/2020, às 18:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
19/11/2020, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
19/11/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de Departamento,
em 19/11/2020, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em 19/11/2020,
às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
19/11/2020, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 20/11/2020, às
09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente, em
26/11/2020, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
27/11/2020, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0537426 e
o código CRC 30A1629C.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0537426
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dois dias do mês de de dezembro de dois mil e vinte por webconferência, às oito horas
e dois minutos reuniram-se o presidente do CONDEP, Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso, com a
presença dos Conselheiros: Reginaldo Tudeia dos Santos, Enoque da Silva Reis, Marlos Gomes de
Albuquerque, Gabi Nunes Silva, Bruno Soares de Castro, Vania Corrêa Mota, Ricardo José Souza da Silva,
Laís Mayara Azevedo Barroso, Marcia Rosa Uliana, Fernando Luiz Cardoso,  Josivan Ribeiro Jus�no, Luana
Lucia Alves de Azevedo, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Camilla Silva de Gois, Juliana Valin Campos, Lúcia de
Fá�ma de Medeiros Brandão Dias. Conselheiros em férias: Roziane Sobreira dos Santos, Eliana Alves
Pereira Leite. Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de
Araújo Filho e Patrícia Ba�sta Franco. O Conselheiro Emerson da Silva Ribeiro jus�ficou sua ausência para
par�cipar de banca de Doutorado, o Conselheiro Carlos Alberto Almendras Montero encontra-se de
licença médica. Fica registrado a jus�fica�va da falta do Conselheiro Carlos Almeida Almendras Montero
na reunião anterior por estar de atestado médico. O Presidente solicitou que a reunião fosse gravada,
não havendo objeção dos demais conselheiros, procedeu-se a gravação. Comunicados da Chefia: O
Presidente solicitou ao conselho a colaboração nas respostas a coleta de dados semanal acerca do
COVID-19; pediu atenção ao prazo para as defesas de TCC; informou ao conselho que aceitou o convite
de Presidir a CPAV da UNIR. Inclusões de Pauta: 1) A Conselheira Vania solicitou a inclusão do Plano
Anual de A�vidade Docente 2021 presente no Processo nº 23118.001492/2020-91; 2) O Presidente
solicitou a inclusão do Processo nº 99955899.000037/2019-68, Assunto: Relatório Final da  Ação de
Extensão in�tulado: “I CICLO NACIONAL DE DISCUSSÕES PROMOVIDO PELA INTERAÇÃO ENTRE: O GRUPO
DE ESTUDO E PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ESCOLAR (GEPHEME-RO), O GRUPO
DE PESQUISA EM MODELOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E FUZZY (MEMF) E O PROJETO DE EXTENSÃO
“A UNIVERSIDADE VAI À ESCOLA: TROCAS DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS A PARTIR DO USO DE
GEOTECNOLOGIAS". Interessada: Vania Corrêa Mota. Relator: Josivan Ribeiro Jus�no. Procedeu-se a
votação: as inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade. Primeiro Item de Pauta. Processo nº
999055899.000070/2020-86. Assunto: Data de Afastamento para cursar Pós-graduação do Professor
Enoque da Silva Reis. O Presidente informou ao conselho que o Gabinete da Reitoria solicitou uma nova
data de afastamento do Professor Enoque, que solicitou a data de  21 de dezembro de 2020 com término
01 de agosto de 2021. Após discussão seguiu-se a votação: com catorze votos favoráveis e uma
abstenção ficou aprovada a nova data de afastamento do Professor Enoque. 2) Processo nº
23118.001502/2020-98. Assunto: PROGRESSÃO HORIZONTAL de Professor Adjunto (C)-2 para Adjunto
(C)-3, no inters�cio de 28/01/2019 a 28/01/2021. Interessada: Vania Corrêa Mota. Relator: Bruno
Soares de castro. O relator leu o parecer o favorável à Progressão. A Conselheira Marcia informou ao
conselho a necessidade da comissão assinar a Tabela de Pontos nos processos de progressão, conforme
orientação do Diretoria de Administração de Pessoal em seu processo de progressão. Após discussão o
conselho decidiu que os processos de progressão desta reunião e posteriores devem seguir a orientação
da DAP em ter a Tabela de Pontos assinada pela comissão.  Procedeu-se a votação do item de pauta,
sendo aprovado a Progressão da Professora Vania com doze votos favoráveis e uma abstenção. 3)
Processo nº 23118.002014/2020-06. Assunto: PROGRESSÃO FUNCIONAL de Professor Adjunto ( C ) - 3
para Professor Adjunto ( C ) - 4, no inters�cio de de 08.12.2018 a 07.12.2020. Interessado: Emerson da
Silva Ribeiro. Relator: Reginaldo Tudeia dos Santos. O Conselheiro Enoque par�cipante da Comissão
avaliadora da progressão funcional do docente, leu o parecer favorável a Progressão do Professor
Emerson, após discussão seguiu-se a votação: aprovado por unanimidade. 4) Processo nº
23118.001483/2020-08. Assunto: PROGRESSÃO FUNCIONAL de Professora Adjunto ( C ) - 1 para
Professora Adjunto ( C ) - 2, no inters�cio de 03/05/2016 a 02/05/2018. Interessada: Irêne Yoko Taguchi
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Sakuno. Relatora: Vania Corrêa Mota. A relatora leu o parecer favorável a Progressão da Professora
Irene, após discussão seguiu-se a votação: aprovado com catorze votos favoráveis e uma abstenção. 5)
Processo nº 23118.001123/2020-06. Assunto: Promoção Funcional, Professor Adjunto IV (Classe C) para
Professor Associado I (Classe D). Interessada: Roziane Sobreira dos Santos. Relator: Robinson Figueiroa.
O Conselheiro Marlos par�cipante da Comissão avaliadora da progressão funcional da docente, leu o
parecer favorável a Progressão da Professora Roziane, após discussão precedeu-se a votação: aprovado
por unanimidade. 6) Processo nº 23118.000716/2020-47. Assunto: Análise do aproveitamento da carga
horária do Programa de Residência Pedagógica enquanto Estágio Curricular Supervisionado no curso de
Licenciatura em Matemáca – UNIR/Campus de Ji-Paraná. O Presidente do NDE de Matemá�ca
apresentou ao conselho a minuta  de norma�zação do aproveitamento da carga horária do Programa de
Residência Pedagógica enquanto Estágio Curricular Supervisionado no curso de Licenciatura em
Matemá�ca, aprovado pelo NDE de Matemá�ca. Após discussão, procedeu-se a votação: aprovado por
unanimidade. 7) Coordenação do IV workshop para 2021 do curso de Esta�s�ca. O Presidente solicitou
candidatos a Coordenação do IV workshop para 2021 do curso de Esta�s�ca, sendo o Conselheiro Bruno
o único candidato, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade; para o vice-coordenação a
conselheira Luana foi a única candidata, procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 8) Comissão
para elaborar nova logo do DAME e dos cursos. O Chefe de Departamento Nerio explanou sobre a
necessidade de nova logo para o departamento e logo para os cursos. Após discussão o conselho decidiu
escolher um docente e um representante acadêmico do curso de matemá�ca e um docente e um
representante acadêmico do curso de esta�s�ca. Após discussão o conselho escolheu a Professora Gabi,
Professor Marlos, Acadêmica Jhennifer e um acadêmico do curso de esta�s�ca, ainda a ser selecionado.
Procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. 9) Processo nº 23118.001492/2020-91. Assunto:
Plano Anual de A�vidade Docente 2021 da Professora Vania Corrêa Mota. A Conselheira Vania explanou
sobre seu plano de a�vidades para 2021, após discussão procedeu-se a votação: com catorze votos
favoráveis e uma abstenção o Plano de A�vidade Docente foi aprovado. 10) Processo nº
99955899.000037/2019-68, Assunto: Relatório Final da  Ação de Extensão in�tulado: “I CICLO
NACIONAL DE DISCUSSÕES PROMOVIDO PELA INTERAÇÃO ENTRE: O GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA
EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ESCOLAR (GEPHEME-RO), O GRUPO DE PESQUISA EM
MODELOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E FUZZY (MEMF) E O PROJETO DE EXTENSÃO “A
UNIVERSIDADE VAI À ESCOLA: TROCAS DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS A PARTIR DO USO DE
GEOTECNOLOGIAS". Interessada: Vania Corrêa Mota. Relator: Josivan Ribeiro Jus�no. O relator leu o
parecer favorável ao projeto de extensão. Após discussão, procedeu-se a votação: aprovado com catorze
votos favoráveis e uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte e nove minutos, o
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camilla Silva de Gois,
secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA SILVA DE GOIS, Assistente em Administração,
em 09/12/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 09/12/2020, às 14:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 09/12/2020, às
14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
09/12/2020, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 09/12/2020, às
15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório, em
09/12/2020, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
09/12/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
09/12/2020, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 09/12/2020, às
16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de Departamento,
em 09/12/2020, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Membro de Comissão, em
09/12/2020, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
10/12/2020, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 10/12/2020, às
17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
11/12/2020, às 00:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0553126 e
o código CRC 03F3B076.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, por webconferência, às oito horas e
doze minutos reuniram-se o presidente do CONDEP, Conselheiro Nerio Aparecido Cardoso, com a
presença dos Conselheiros: Gabi Nunes Silva, Laís Mayara Azevedo Barroso, Josivan Ribeiro
Jus�no, Marcia Rosa Uliana, Carlos Alberto Almendras Montero, Reginaldo Tudeia dos Santos, Lenilson
Sergio Candido, Emerson da Silva Ribeiro, Luana Lucia Alves de Azevedo, Enoque da Silva Reis, Ana Fanny
de Oliveira Bastos, Eliana Alves Pereira Leite, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Fernando Luiz Cardoso.
Conselheiros afastados para Doutorado: Elisângela Candeias Biaza�, Marcio Costa de Araújo Filho e
Patrícia Ba�sta Franco. Prof. Marlos Gomes de Albuquerque jus�ficou ausência devido estar aplicando
prova reposi�va de Cálculo IV. O Presidente solicitou que a reunião fosse gravada, não havendo objeção
dos demais conselheiros, procedeu-se a gravação. 1)Processo nº 23118.003204/2020-32, Assunto: 
horizontal de Professor Adjunto (C)-1 para Professor Adjunto (C)-2 da Professora Irêne Yoko Taguchi
Sakuno. Relatora: Vania Corrêa Mota.  A leitura foi realizada pela Profª. Laís e após discussões foi
aprovada por 14 votos favoráveis e 1 abstenção. 2) Processo nº 23118.002356/2020-18, Assunto:
Progressão funcional de Professor Associado I para Professor Associado II, no inters�cio de 10/07/2017 a
10/07/2020 do professor Ariveltom Cosme da Silva. Relator: Lenilson Sergio Candido, este processo foi
re�rado de pauta devido à falta de ficha funcional solicitados pela comissão que ainda não
foram encaminhados pela CRD. Nada mais havendo a tratar, às oito horas e vinte e quatro minutos, o
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Nerio Aparecido Cardoso,
secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de Departamento,
em 23/12/2020, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
23/12/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
23/12/2020, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LENILSON SERGIO CANDIDO, Chefe de Departamento,
em 23/12/2020, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 23/12/2020, às
10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
23/12/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
23/12/2020, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 23/12/2020, às 10:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 23/12/2020, às
10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 23/12/2020, às
13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 23/12/2020, às
20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em 23/12/2020,
às 23:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO, Docente, em
24/12/2020, às 01:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563662 e
o código CRC 8F2395B8.
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