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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, por
webconferência em primeira chamada, sob a presidência do Chefe do Departamento Nerio Aparecido
Cardoso, reuniram-se para a primeira reunião ordinária os membros do conselho do Departamento
Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME) do Campus da UNIR de Ji-Paraná. Além do presidente,
compareceram os conselheiros: Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Laís Mayara
Azevedo Barroso, Enoque Da Silva Reis, Camilla Silva De Gois, Ana Fanny Benzi De Oliveira Bastos,
Vania Corrêa Mota, Emerson Da Silva Ribeiro, Carlos Alberto Almendras Montero, Gabi Nunes Silva,
Ricardo José Souza Da Silva, Márcio Costa Araújo Filho, Lenilson Sergio Candido, Roziane Sobreira Dos
Santos, Reginaldo Tudeia Dos Santos,   Luana Lúcia Alves De Azevedo, Felipe Sousa Quintino, Eliana
Alves Pereira Leite, Josivan Ribeiro Justino, Marcia Rosa Uliana, Quezia Alves Andrade, Marlos Gomes
De Albuquerque, Lúcia De Fátima De Medeiros Brandão. Conselheira com falta justificada: Juliana Valin
Campos. Conselheiros em afastamento: Bruno Soares de Castro, Elisângela Candeias Biazatti, Patrícia
Batista Franco. Inclusão de Pauta: 1) Processo nº 23118.001755/2021-42, Planos de Atividade docente.
Interessados:  Marcio Costa de Araújo Filho, Felipe Sousa Quintino, Vania Corrêa Mota, Irene Yoko
Taguchi Sakuno, Laís Mayara Azevedo Barroso, Gabi Nunes Silva, Enoque Da Silva Reis. 2)
Processo nº 23118.001061/2022-96, Relatório de Atividade Docente. Interessados: : Irene Yoko
Taguchi Sakuno, Vania Corrêa Mota, Laís Mayara Azevedo Barroso, Gabi Nunes Silva, Enoque da
Silva Reis. A pedido dos conselheiros Enoque e Márcia que teriam que se ausentar às nove e meia para
participar de banca de qualificação de mestrado, o conselho aprovou por unanimidade a inversão do ponto
de pauta 8) Distribuição das Aulas do semestre 2021/2, para o primeiro ponto de pauta. Primeiro item da
pauta. Distribuição das Aulas do semestre 2021/2. Após discussão foi deliberado a seguinte distribuição
das aulas: Curso de Estatística, Cálculo 1, Professora Gabi; Fundamentos da Pesquisa Estatística, Professor
Ricardo; Estatística 2, Professora Roziane; Geometria Analítica e Vetorial, Professor Marlos; Algoritmos e
Técnicas de Programação, Professor Bruno; Inferência 2, Professor Felipe; Amostragem, Professora Vania;
Probabilidade 2, Professora Gabi; Análise de Regressão, Professora Laís; Cálculo Númerico, Professor
Felipe; Planejamento de Experimentos 2, Professora Vania; Demografia 1, Professor Josivan;   Disciplina
Optativa 2, Professora Roziane; Análise Multivariada 2, Professor Felipe; Seminários de Estatística,
Professora Laís; Controle Estatístico da Qualidade, Professora Luana; Pesquisa de Mercado e Opinião,
Professor Josivan; Análise de Dados Categóricos, Professor Bruno; Disciplina Optativa IV, Professora
Luana; Trabalho de Conclusão de Curso, Professora Roziane; Atividades Complementares, Professor
Nerio; Estágio Supervisionado, Professor Nerio; Inglês Instrumental, Professora Irene;   Matemática
Financeira, Professor Ricardo; Língua Portuguesa, Professora Irene; Curso de Matemática, Metodologia da
Pesquisa Científica, Professora Irene; Matemática 3, Professor Márcio;   Filosofia das Ciências, Professor
Ricardo; Geometria   Plana, Professor Fernando; Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino de
Matemática, Professor Emerson; Cálculo Numérico, Professor Reginaldo; Cálculo 2, Professor Marlos;
Educação e Inclusão no Ensino de Matemática, Professora Márcia; Tópicos de Educação Matemática,
Professora Eliana; Geometria Analítica e Vetorial, Professora Lúcia; Cálculo 2 (Vespertino), Professora
Lúcia; Matemática Financeira, Professor Ricardo; Cálculo 4, Professor Carlos; Álgebra Linear, Professor
Márcio; Projeto de Pesquisa de TCC, Professor Enoque; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental 2,
Professor Fernando; Análise Real 1, Professor Carlos; Variáveis Complexas, Professor Reginaldo; Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS, Professor Enoque; História da Educação, Professor Enoque; Estágio
Supervisionado do Ensino Médio 2, Professora Ana Fanny; Atividades teórico-práticas, Professor Nerio;
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, Professor Nerio; Estágio Supervisionado do Ensino  Fundamental
I (Vespertino), Professor Emerson; Sociologia da Educação, Professora Eliana; Estágio Supervisionado do
Ensino Médio I (Noturno), Professora Márcia; A distribuição foi colocada em votação: aprovada por
unanimidade. 2) Processo nº 23118.000681/2022-16, Aprovação do Ad-Referendum da autorização de
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Estágio de Docência da Mestranda Debora Cristina Gerola da Cruz na disciplina Matemática I; Não
havendo discussão, foi colocado em votação: aprovado por unanimidade. 3) Processo nº
23118.000612/2022-02, Aprovação do Ad-Referendum da autorização de Estágio de Docência do
Mestrando Luís Enrique Fernandes da Silva na disciplina Geometria Espacial; Não havendo
discussão, foi colocado em votação: aprovado por unanimidade. 4) Processo nº 23118.000922/2022-19,
Autorização de Estágio de Docência do Mestrando Rudson Carlos da Silva Jovano na disciplina
Matemática II; Não havendo discussão, foi colocado em votação: aprovado por unanimidade. 5)
Processo nº 23118.008590/2021-30, Carta de Anuência dos orientadores de TCC;  após discussão,
seguiu-se a votação: aprovado por unanimidade. 6) Processo nº 23118.010903/2021-10, Plano Anual de
Pós-Graduação e Capacitação Docente; após discussão, seguiu-se a votação: aprovado por
unanimidade. O conselho aprovou a junção dos pontos de pauta sobre os Planos de Atividade Docente em
um único ponto de pauta. 7) Processo nº 23118.001755/2021-42, Plano Anual de Atividade Docente
2021, Interessados: Márcio Costa de Araújo Filho e Felipe Sousa Quintino; Plano Anual de Atividade
Docente 2022, Interessados: Vania Corrêa Mota, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Laís Mayara Azevedo
Barroso, Gabi Nunes Silva. Após discussão, o Professor Márcio decidiu retirar o Plano de Atividades
Docente da Pauta, para correções. Seguiu-se a votação dos demais planos, aprovados por unanimidade. 8)
Processo nº 23118.001061/2022-96, Relatório de Atividade Docente. Interessados: : Irene Yoko
Taguchi Sakuno, Vania Corrêa Mota, Laís Mayara Azevedo Barroso, Gabi Nunes Silva, Enoque da
Silva Reis. O Conselheiro Emerson lembrou ao Presidente que em reunião anterior foi decidido que os
relatórios de atividade docente não precisam de deliberação do CONDEP, apenas o envio para o Chefe de
Departamento para controle. O item foi retirado de pauta. Informes: A conselheira Vania lembrou ao
conselho a necessidade de continuidade do Processo nº 23118.005199/2021-83 que trata da Atualização do
Regimento Interno do DAME. O Presidente informou que haverá reunião para discussão e deliberação do
processo entre os dias 21/02/2022 e 25/02/2022. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta
minutos, a 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 21/02/2022, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
21/02/2022, às 22:29, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
21/02/2022, às 22:36, 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, Chefe de
Departamento, em 21/02/2022, às 23:03, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 22/02/2022,
às 09:12, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
22/02/2022, 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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 22/02/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Coordenador(a) de
Estágios, em 22/02/2022, às 13:32, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 22/02/2022, às
15:50, 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 VANIA CORREA MOTA, Docente, em 22/02/2022, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
23/02/2022, às 01:40, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 23/02/2022, às
08:36, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 23/02/2022, às 09:53, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
23/02/2022, às 11:40, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
23/02/2022, às 12:16, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
24/02/2022, às 07:42, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 25/02/2022, às 11:16, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
13/03/2022, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0888575 e o código CRC 3EA073A3.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

1ª Reunião Extraordinária de 2022

 

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e cinco minutos teve início
por webconferência, a primeira reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois. A reunião foi
conduzida sob a presidência da vice-chefe do Departamento Profa. Gabi Nunes Silva, que deu início com o
comunicado das justificativas de falta dos professores: Nerio Aparecido Cardoso, Lenilson Sergio Candido
(outra reunião), e Laís Mayara Azevedo Barroso (compromisso agendado), a professora Eliana justificou a
ausência da professora Marcia Rosa Uliana, que estava participando da reunião ordinária do PPGEM.
Além da presidente, compareceram os seguintes membros do Conselho do Departamento Acadêmico de
Matemática e Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná: Fernando Luiz Cardoso, Irene Yoko Taguchi
Sakuno, Enoque da Silva Reis, Josivan Ribeiro Justino, Marlos Gomes de Albuquerque, Vania Corrêa
Mota, Reginaldo Tudeia dos Santos, Ana Fanny Benzide Oliveira Bastos,   Roziane Sobreira dos Santos,
Felipe Sousa Quintino, Marcio Costa Araujo Filho, Eliana Alves Pereira Leite, Ricardo José Souza da
Silva, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia Alves de Azevêdo,
Carlos Alberto Almendras Montero e   Emerson da Silva Ribeiro. Os conselheiros Elisângela Candeias
Biazatti e Patrícia Batista Franco encontram-se afastados para doutoramento e o conselheiro Bruno Soares
de Castro encontra-se afastado para capacitação. A presidente iniciou com dois informes: i) Solicitando que
façamos os cursos de LGPD, que é uma determinação do TCU ofertados pela Escola virtual do Governo. A
conselheira Juliana enfatizou que no momento não é obrigatório, mas vai chegará um tempo que será
obrigatório a UNIR comprovar que os servidores sabem o básico de LGPD. ii) Sobre a consulta para
implantação do curso de Engenharia Civil e de novos cursos nos Campi da UNIR, solicitando a
divulgação, a professora Vania questionou sobre o curso de Ciência da Computação, que estava para ser
elaborado o PPC e possivelmente vir para o departamento. A conselheira Juliana esclareceu que o
departamento recebeu a ordem de serviço, para elaborar o PPC do curso de Ciência da Computação, assim
como, outros departamentos do campus elaboraram de outros, mas necessariamente o curso não seria para
o departamento. Finalizados os informes deu-se início a discussão do item de pauta do Processo nº:
23118.005199/2021-83, atualização do Regimento Interno do DAME, dando continuidade às discussões
feitas na Ata de reunião SEI/UNIR 0798826 do dia 13 do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um,
a partir do 12º artigo. Feita a leitura do artigo 12º, o professor Fernando questionou o inciso III, quanto à
condição de realização de reunião em período de férias. Foi aprovada a inclusão da palavra “ordinária” no
inciso III com 15 votos do colegiado. No artigo 13º o professor Ricardo sugeriu a mudança do termo
“contagem da presença” por “quórum” no inciso I, aprovado por unanimidade. Os artigos 14º e 15º foram
aprovados por unanimidade sem modificações. O artigo 16º em seu inciso I, a professora Eliana sugeriu
retirar o termo “pelo chefe do departamento”, para desburocratizar as ações e a conselheira Juliana sugeriu
substituir por “pelo secretário ad hoc”. A professora Luana observou que seria necessária a mesma
mudança no inciso II. Posto em votação foi aprovado por 16 votos a favor e 1 abstenção. O artigo 17º foi
aprovado por unanimidade. O professor Marlos destacou que, considerando que a distribuição de processos
que é feita mediante "rodízio", seguindo ordem alfabética dos nomes dos membros do CONDEP, seria
importante tornar público a distribuição de processos aos membros do CONDEP, a fim que se possa fazer
um acompanhamento desta distribuição, mas que não era para colocar no regimento, a Profª. Vania sugeri
ao “prof. Marlos que colocou a proposta e que muitos estavam de acordo, que ele (prof. Marlos) abrisse
um processo no SEI e colocasse como pauta na próxima reunião ordinária, daí lá discute como fazer isso e
os chefes já estão juntos, e a gente coloca em votação na próxima reunião, como uma pauta...”. O artigo
18º após esclarecimentos feitos pela professora Ana Fanny, sobre o pedido de urgência, foi aprovado por
unanimidade. No artigo 19º por solicitação do professor Ricardo, foi apreciado e incluído o Parágrafo
Ú
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Único: “Caso não haja retorno do pedido de vista em 72h, cabe ao chefe do departamento solicitar ao
membro o referido parecer, caso contrário, dar prosseguimento ao andamento do processo”, aprovado por
15 votos favoráveis, 3 abstenções e 1 voto contrário. Os artigos 20º, 21º, 22º e 23º após apreciações e
sugestões foram aprovados por unanimidade. No artigo 24º foi sugerido pela professora Ana Fanny a
supressão do termo: “receberá advertência por escrito”, aprovado por 16 votos e 1 abstenção. No artigo
25º, foi feita a seguinte alteração no texto pela professora Ana Fanny: “O membro do conselho que faltar
nas reuniões de comissões instituídas pelo departamento, sem justificativa por escrito à comissão
relacionada a outras demandas de trabalho ou problemas de saúde, será excluído da comissão”, após
votação foi aprovada a alteração por 12 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. O artigo 26º foi
aprovado por unanimidade. O artigo 27º foi votado e mantido sem alterações por 8 votos favoráveis, 4
votos para alterar incisos e 3 abstenções. O artigo 28º por sugestão das professoras Ana Fanny e Roseane,
foi suprimido o texto por 11 votos favoráveis, 3 abstenções e 1 contrário. A professora Vania fez alteração
na numeração dos demais artigos. No novo artigo 28º foi sugerido pela professora Ana Fanny uma melhor
estruturação do texto, aprovado por 14 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. No artigo 29º foi
sugerido pelo professor Ricardo acrescentar “conforme as normas da UNIR” e suprimir todos os
parágrafos. As mudanças foram aprovadas por unanimidade. O artigo 30º após, modificações para melhor
estruturar o texto foi aprovada por unanimidade a seguinte mudança no inciso III: “Mediante deliberação
do Plenário ou Requerimento pela a maioria absoluta dos Conselheiros” Os artigos 31º, 32º e 33º foram
aprovados por unanimidade sem modificações. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta
minutos, a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Josivan Ribeiro
Justino, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata.
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 04/03/2022,
às 19:44, 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 GABI NUNES SILVA, Vice-Chefe de Departamento, em
04/03/2022, às 19:46, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 05/03/2022, às 18:43, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 05/03/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
07/03/2022, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
08/03/2022, às 08:46, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 08/03/2022, às 22:10, 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 ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente,
em 09/03/2022, às 09:03, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
09/03/2022, às 09:05, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 09/03/2022, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
09/03/2022, às 09:13, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
13/03/2022, às 11:03, 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 VANIA CORREA MOTA, Docente, em 30/03/2022, às
10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0897809 e o código CRC 337598E1.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0897809
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

2ª Reunião Ordinária de 2022
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quatro minutos, por
webconferência em primeira chamada, sob a presidência do chefe do Departamento Nerio Aparecido
Cardoso, reuniram-se para a segunda reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, os membros do
conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME) do Campus da UNIR de Ji-
Paraná. Além do presidente, compareceram os conselheiros: Fernando Luiz Cardoso, Marcia Rosa Uliana,
Lais Mayara Azevedo Barroso, Luana Lucia Alves de Azevedo,   Marlos Gomes de Albuquerque, Ana
Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Roziane Sobreira dos Santos, Lucia de Fatima de Medeiros Brandao,
Bruno Soares de Castro,  Irene Yoko Taguchi Sakuno, Marcio Costa Araujo Filho, Enoque da Silva Reis,
Gabi Nunes Silva, Eliana Alves Pereira Leite, Vania Correa Mota, Carlos Alberto Almendras Montero,
Josivan Ribeiro Justino, Ricardo Jose Souza da Silva, Lenilson Sergio Candido, Reginaldo Tudeia Dos
Santos, Emerson Da Silva Ribeiro, Felipe Sousa Quintino. As conselheiras Elisângela Candeias Biazatti e
Patrícia Batista Franco encontram-se afastadas para doutoramento. A conselheira Juliana Valin Campos
estava em gozo de férias. Informes da Chefia: O chefe informou sobre a reunião de trabalho para divisão
do orçamento do campus, que seria realizada hoje as nove horas. Assim, ficou combinado que a vice-chefe
participaria representando o departamento. O DAME está sem secretária administrativa. Desta forma, o
chefe solicita aos colegas que fiquem atentos aos processos do departamento e, quando necessário,
encaminhem para os CPFs dos interessados. O departamento recebeu recentemente um convite para
participar de um projeto de assistência social de Ji-Paraná. Foi informado que o departamento está com
duas alunas gestantes: Cintia Barbosa De Souza (RA:  20201002114) e Josieli Bogorni Pena (RA:
201621334). Desta forma, o chefe pede aos professores das disciplinas que as alunas fazem para atentar a
esse pedido de licença maternidade. Como foi apresentado como informe o item 4 presente no edital de
convocação (Sei: 0898901), sobre Processo nº 23118.000890/2022-51 que trata da licença maternidade da
discente  Cintia Barbosa De Souza (RA:  20201002114), foi retirado de pauta. Inclusões de Pauta:  1)
Processo nº 23118.002113/2022-41: Pedido para realizar a pesquisa intitulada “Conhecimentos docentes
mobilizados no estágio supervisionado nos cursos presenciais de Licenciatura em Matemática de
Rondônia”,  que está vinculada à Linha de Pesquisa intitulada  Formação de Professores que Ensinam
Matemática, sob orientação da Professora Dra. Eliana Alves Pereira Leite.   Interessada Mestranda Aline
Walter Reculiano Fagundes. 2) Processo nº 23118.002114/2022-96: Solicitação do cadastro dos orientados
da Profª. Roziane: Maria Aparecida Fritz de Alencar (RA: 201711567), Daiane Cristina Spagnol Costa
(RA: 201712052), Victor Luis Gomes Fazioni (RA: 201510035). 3) Processo nº 23118.010923/2021-91:
Resposta ao termo de diligência sobre a Criação do Departamento de Matemática e Criação do
Departamento de Estatística. Interessado Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística:  Comissão
Profª. Laís, Profº. Carlos e Téc. Juliana. 4) Processo nº 23118.001755/2021-42: Plano Anual de Atividade
Docente 2022. Inclusão dos professores Ricardo José Souza da Silva, Reginaldo Tudeia dos Santos, Luana
Lúcia Alves de Azevêdo, Emerson da Silva Ribeiro, Eliana Alves Pereira Leite, Carlos Alberto Almendras
Montero, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Josivan Ribeiro Justino e Roziane Sobreira
dos Santos. O Presidente colocou em votação  a solicitação das inclusões de pauta que foi aprovada por
unanimidade. As 8:30 o professor Lenilson e a professora Gabi precisaram ausentar da reunião para
participar da reunião do CONSEC sobre a distribuição de recursos para o campus. O professor Lenilson
deixou registrado os seguintes Comunicados da Direção: 1 - Reafirmando os parabéns a todas as
professoras neste mês especial. 2 – A conclusão da obra do restaurante está em andamento, com prazo de 8
meses para conclusão da obra. 3 – Também temos a instalação da usina de energia solar com um prazo
de70 dias para conclusão. 4 - Convidamos um professor de cada curso para participar da comissão de
acolhida dos alunos no próximo semestre. 5 – Estamos pensando na festa do dia do trabalhador com uma
ação compartilhada. Primeiro item da pauta. Processo nº 23118.001927/2022-69. Ação de extensão
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projeto intitulado "Técnica de Análise de Regressão de Poisson em dados de Saúde". Interessados: Prof.
Dr. Felipe, Prof. Dr. Nerio e Profª. Drª. Nathalia. O presidente passou a palavra para a conselheira Laís que
fez a leitura do relato, uma vez que a professora Gabi relatora do processo precisou se ausentar. Logo após
a leitura, o professor Nerio falou um pouco sobre o curso. Após discussão, seguiu-se a votação, aprovado
por unanimidade a execução do Projeto de Extensão. Segundo item da pauta. Processo nº
23118.001929/2022-58. Ação de extensão projeto intitulado “I SEMPRE – Seminário Do Programa
Residência Pedagógica”. Interessadas Profª. Lorena Candice e Profª. Ana Fanny. A conselheira Laís leu o
parecer, e após discussões o Presidente colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade o parecer
favorável a execução do Projeto de Extensão. Terceiro item da pauta. Processo nº 23118.007330/2021-
47. Ação de extensão relatório final intitulado “Métodos Estatísticos para Análise de Registros da Saúde da
Região Amazônica”. Interessados: Prof. Dr. Nerio e Profª. Drª. Nathalia. A conselheira Laís leu o relatório
final com parecer favorável, devido a falha na internet da professora Luana relatora do processo. Logo após
o conselheiro Nerio falou sobre o desenvolvimento do projeto. Após discussão, o relatório foi colocado
em votação, aprovado por unanimidade. O quarto item foi retirado de pauta. O professor Enoque solicitou
uma mudança da ordem, de forma que o item 5 do edital (Processo nº 23118.001688/2022-
47: Reintegração do Bruno Campos da Silva no curso de Licenciatura em Matemática) fosse para o fim da
reunião. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Sexto item da pauta. Processo nº
23118.001712/2022-48.   Reintegração do  Charles Duarte Ferreira no curso de Licenciatura em
Matemática. O conselheiro Marcio Costa Araújo Filho leu seu relatório de parecer favorável e indicou a
matrícula do discente nas disciplinas: DEJ30316 Matemática III  (Noturno);  DEJ30314 Geometria
Plana  (Noturno);  DEJ30326 Tópicos de Educação Matemática  (Vespertino - Quinta-feira);  DEJ30336
Matemática Financeira  (Vespertino -Terça-feira). Após discussão seguiu-se a  votação, aprovado por
unanimidade a reintegração do Charles Duarte Ferreira no curso de Licenciatura em Matemática. Sétimo
item da pauta. Processo nº 23118.013193/2021-80: Listagem de alunos surdos  matriculados em cada
curso que precisam de intérpretes. O professor Nerio solicitou ao conselho a informação se há alunos nos
cursos de Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Estatística que necessitem dos interpretes. Não
houve nenhuma manifestação, então de acordo com o CONDEP não há alunos com essa necessidade.
Como o oitavo ponto de pauta e a quarta inclusão de pauta tratam do mesmo processo, o professor Nerio
consultou o conselho sobre avaliar todos os planos num mesmo ponto de pauta. Foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Oitavo item da pauta. Processo nº 23118.001755/2021-42. Plano Anual de
Atividade Docente 2021 - Interessado:  Márcio Costa de Araújo Filho; Plano Anual de Atividade Docente
2022 - Interessados:  Márcio Costa de Araújo Filho,  Ricardo José Souza da Silva, Reginaldo Tudeia dos
Santos, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Emerson da Silva Ribeiro, Eliana Alves Pereira Leite, Carlos
Alberto Almendras Montero, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Josivan Ribeiro Justino
e Roziane Sobreira dos Santos. Foram apresentados os planos dos professores e após discussão, seguiu-se
a votação dos planos, aprovados por unanimidade. A professora Márcia apresentou um modelo de plano
que já é inserido diretamente no Sei, não havendo a necessidade de colocar um PDF com assinatura. Foi
sugerido que, para os próximos planos, os professores usem esse modelo. Ás onze horas o chefe pediu ao
conselho uma prorrogação de 30 minutos que foi aprovada por unanimidade. Nono item da pauta.
Processo nº  23118.001704/2022-00. Retorno presencial, planos de ensinos. De acordo com o professor
Nerio, poderá ser feita a complementação de carga horária por meio de aulas assíncronas. O professor
ressaltou ainda que o plano é apenas planejamento, caso haja necessidade de mudança será convocada
nova reunião para mudanças no plano. Ainda existem muitas questões e dúvidas a respeito da Resolução n.
391, de 25 de fevereiro de 2022. Devido a hora que a reunião atingiu esse item voltará a ser discutido na
reunião extraordinária agendada para sexta-feira (11/03/2022) às oito horas da manhã. Nada mais havendo
a tratar, às onze horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Laís Mayara Azevedo Barroso, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
11/03/2022, às 15:21, 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
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Documento assinado eletronicamente por ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente,
em 11/03/2022, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 11/03/2022,
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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
11/03/2022, às 16:30, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 11/03/2022, às
17:56, 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 11/03/2022, às 22:57, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 12/03/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
13/03/2022, 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 14/03/2022, às 09:06,
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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
14/03/2022, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
14/03/2022, às 16:35, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
16/03/2022, às 11:04, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 16/03/2022, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 17/03/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 18/03/2022, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0902264 e o código CRC 0EA9B2EA.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0902264
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

ATA DE REUNIÃO

Ata da continuação da 2ª Reunião Ordinária de 2022, realizada na sexta-feira 11/03/2022, às 08 horas, por webconferência (link:
meet.google.com/pma-jxwx-ifj).

2ª Reunião Ordinária de 2022-Continuação

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e três minutos, por webconferência em primeira
chamada, sob a presidência do chefe do Departamento Nerio Aparecido Cardoso, reuniram-se para a continuação da segunda
reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, os membros do conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e
Estatística (DAME) do Campus da UNIR de Ji-Paraná. Além do presidente, compareceram os conselheiros: Fernando Luiz
Cardoso, Marcia Rosa Uliana, Lais Mayara Azevedo Barroso, Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Roziane Sobreira dos Santos,
Marlos Gomes de Albuquerque, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias, Bruno Soares de Castro, Marcio Costa Araujo Filho,
Enoque da Silva Reis, Eliana Alves Pereira Leite, Vânia Correa Mota, Carlos Alberto Almendras Montero, Josivan Ribeiro Justino,
Ricardo Jose Souza da Silva, Reginaldo Tudeia Dos Santos, Felipe Sousa Quintino. As conselheiras Elisângela Candeias Biazatti e
Patrícia Batista Franco encontram-se afastadas para doutoramento. Ausências justificadas: Luana Lúcia Alves de Azevedo,
Emerson Da Silva Ribeiro, Irene Yoko Taguchi Sakuno e Gabi Nunes Silva. A conselheira Juliana Valin Campos está em gozo de
férias. Foi solicitado, pelo prof. Marlos, a seguinte inclusão de pauta: Inclusão de Pauta:1) Processo nº 23118.002220/2022-70
Indicação das disciplinas do período acadêmico 2021.2 que contarão com monitores. O Presidente colocou em votação a
solicitação desta inclusão de pauta que foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 abstenções. Continuando os itens da pauta da
reunião anterior Nono item da pauta: Processo nº 23118.001704/2022-00 Retorno presencial, planos de ensinos. O presidente
passou a palavra para o conselheiro Fernando que iniciou as discussões sobre este item da pauta. Após a discussão, o presidente
colocou em votação dois indicativos: Indicativo 1- A forma presencial, remota ou híbrida será definida, caso a caso, para cada
disciplina via Plano de Ensino, entendendo que o período definido no calendário acadêmico 2021.2 não permite a execução
completa de aulas presenciais. Assim, será requerido o mínimo de 50% de carga horária presencial (ou 50% síncrona para
professores autorizados a trabalharem de forma remota ou híbrida- Artigo 3 da Resolução no. 391 CONSEA de 25 de fevereiro de
2022) e no máximo de 50% da carga horária assíncrona. Salvo, normas em contrário. Indicativo 2- Seguir o calendário acadêmico
2021.2, dar todas as aulas presenciais que estão listadas no Sigaa, e o restante que falta para fechar a carga horária, seja ministrada
de forma assíncrona. Casos especiais de doença durante o semestre serão tratados conforme o Artigo 3 da Resolução no. 391
CONSEA de 25 de fevereiro de 2022. Professores amparados pelo Artigo 3 deverão seguir o calendário acadêmico, dar todas as
aulas síncronas (remotas) que estão listadas no Sigaa, e o restante das aulas que faltam para fechar a carga horária, seja ministrada
de forma assíncrona. Colocado em votação, o indicativo 1 foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis. O indicativo 2 recebeu 2
(dois) votos favoráveis e houveram 2 (dois) abstenções. Décimo item de pauta: Processo nº 23118.002113/2022-41 Pedido da
mestranda, Aline Walter Reculiano Fagundes, em Educação Matemática do PPGEM da UNIR para realizar uma pesquisa com os
acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática que estiverem cursando ou concluindo o Estágio Supervisionado no Ensino
Fundamental ou Médio. Colocado em votação, o pedido foi aceito por 14 votos favoráveis e 1 abstenção. Décimo primeiro item
da pauta: Processo nº23118.002114/2022-96: Solicitação do cadastro dos orientados da Profª. Roziane: Maria Aparecida Fritz de
Alencar (RA: 201711567), Daiane Cristina Spagnol Costa (RA: 201712052), Victor Luis Gomes Fazioni (RA: 201510035) e dos
orientandos da Profa. Vânia Corrêa Mota: Abilene Pereira de Amorim (RA: 201510292), Caio dos Santos Barreto (RA:
201211540), Beatriz Pereira Dantas (RA: 201211559), Shirlei dos Santos Silva (RA: 201812242), Geize Adriele Vilela Sobral
(RA: 201610354), Gabriela Krupinski Torres (RA: 201812035), Jéssica Daiane Camargo (RA: 201812047), Fernanda Patrícia Pio
Moreira. Colocado em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Ficou decidido também que será solicitado que os demais
professores que tenham orientandos apresentem essa lista ao Condep para ciência deste conselho. Décimo segundo item de pauta:
Processo nº 23118.010923/2021-91 Resposta ao termo de diligência 0891363 sobre a Criação do Departamento de Matemática e
Criação do Departamento de Estatística. Interessado Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística: Comissão Profª. Laís,
Profo. Carlos e Téc. Juliana. Este item foi solicitado para constar em pauta, nesta reunião do Condep, pela profa. Laís tendo em
vista a necessidade de respondermos, enquanto departamento, ao termo de diligência 0891363 onde consta o seguinte trecho: no
processo 99955899.000014/2018-72, foram descritas várias informações pertinentes, como a distribuição de professores, espaços,
bem como os NDEs serem favoráveis ao desmembramento. Tais decisões permanecem válidas pelo departamento, no caso de
aprovação do desmembramento? Tendo em vista responder tais indagações, o presidente abriu discussão sobre tais questões e na
discussão a professora Vânia falou que naquele momento, quatro anos atrás, a opção dela era fazer parte do corpo docente do curso
de Licenciatura em Matemática, mas hoje, olhando de forma racional, e de acordo com sua formação profissional, seu
posicionamento é de permanecer no corpo docente do curso de Bacharelado em Estatística. Dessa forma, como seria uma permuta
entre a profa. Vânia (lotada na Estatística) e a professora Anna Fanny (lotada na Matemática), ficou então acordado entre as partes
que a profa. Fanny também continua no corpo docente do curso de Licenciatura em Matemática. A profa. Lúcia foi redistribuída da
Universidade Federal de Sergipe para a UNIR, fazendo parte do corpo docente do curso de Licenciatura em Matemática, o prof.
Arivelton se aposentou e recentemente o DAME contratou o prof. Felipe Sousa Quintino que faz parte do corpo docente do curso

https://meet.google.com/pma-jxwx-ifj?hs=122&authuser=0
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de Bacharelado em Estatística. Dessa forma, a tabela sofreu alterações e segue a nova distribuição dos docentes na tabela abaixo,
essa distribuição foi colocada em votação nesta reunião do Condep, e aprovada por unanimidade

Distribuição atualizada dos docentes por curso

Nº Professores que serão alocados no Departamento de Matemática
tendo em vista o desmembramento Situação

01 Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

02 Ariveltom Cosme da Silva Aposentou-se

03 Carlos Alberto Almendras Montero Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

04 Eliana Alves Pereira Leite Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

05 Emerson da Silva Ribeiro Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

06 Enoque da Silva Reis Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

07 Fernando Luiz Cardoso Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

08 Lenilson Sergio Candido Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

09 Irene Yoko Taguchi Sakuno Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

10 Lucia de Fátima de Medeiros Brandão Dias
Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

(redistribuída para a UNIR)

11 Marcia Rosa Uliana Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

12 Marcio Costa Araújo Filho Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

13 Marlos Gomes de Albuquerque Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

14 Reginaldo Tudeia dos Santos Docente que será alocado no Departamento de
Matemática
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15 Ricardo José Souza da Silva Docente que será alocado no Departamento de
Matemática

  Professores que serão alocados no Departamento de Estatística tendo
em vista o desmembramento  

01 Bruno Soares de Castro Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

02 Dilson Henrique Ramos Evangelista Foi redistribuído para outra IFES

03 Elisângela Candeias Biazatti Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

04 Gabi Nunes Silva Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

05 Josivan Ribeiro Justino Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

06 Laís Mayara Azevedo Barroso Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

07 Luana Lucia Alves de Azevedo Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

08 Nerio Aparecido Cardoso Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

09 Patrícia Batista Franco Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

10 Roziane Sobreira dos Santos Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

11 Vania Corrêa Mota Docente que será alocado no Departamento de
Estatística

12 Felipe Sousa Quintino Docente que será alocado no Departamento de
Estatística (recém contratado)

A fim de responder também a segunda pergunta feita no termo de diligência sobre a distribuição de bens e espaços permanecer
válida, foi colocado em votação se todos estão de acordo com a distribuição mencionada no processo, aprovado por unanimidade.
Com respeito aos NDEs serem favoráveis ao desmembramento, o NDE da Matemática e o NDE da Estatística foram consultados
membro a membro, visto que a ampla maioria dos membros estavam presente, e TODOS presentes foram favoráveis ao
desmembramento, a saber professores Nério, Reginaldo, Lúcia, Márcio, Bruno, Josivan e Laís. Décimo terceiro item de pauta:
Processo nº 23118.001688/2022-47 Reintegração do Bruno Campos da Silva Matricula : 201812029 no curso de
Licenciatura em Matemática. O conselheiro Enoque Reis deu seu parecer, lido pelo professor Nério. O parecer foi favorável a
reintegração e foi aprovado por 14 votos favoráveis. Décimo quarto item de pauta: Processo no. 23118.002220/2022-70
Solicitação da indicação das disciplinas que receberão monitores do Programa de monitoria acadêmica 2022. O professor Marlos
perguntou quantas vagas estão disponíveis, foi lido no processo que a cada departamento será concedido 2 (duas) bolsas por curso.
Os professores foram consultados a respeito de quais disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática necessitarão de
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monitoria, ficou sugerido que as disciplinas Matemática III, Cálculo 2 para o semestre acadêmico 2021.2 e Matemática I e Cálculo
1 para o semestre acadêmico 2022.1, colocado em votação foi aprovado por 13 votos favoráveis. Com respeito as disciplinas do
curso de Estatística ficou sugerido Cálculo I e Estatística II para o semestre academico 2021.2 e Estatística I e Matemática Básica
para o semestre acadêmico 2022.1, colocado em votação foi aprovado por 14 votos favoráveis. Encerrado os pontos de pauta deu
início aos comunicados dos docentes e nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente do
Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias, secretária ad hoc,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO, Membro da Comissão, em
24/03/2022, às 11:25, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em 24/03/2022, às 15:17,
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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 25/03/2022, às 09:00, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em 25/03/2022, 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 25/03/2022, às 14:51, 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 26/03/2022, às 22:35, 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 27/03/2022, às
22:42, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em 28/03/2022, às 10:45,
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, Chefe de Departamento, em 28/03/2022, às
15:14, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em 29/03/2022, às 10:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 30/03/2022, às 08:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em 05/04/2022, às 11:37,
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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em 06/04/2022, às 09:37, 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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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0915109 e o código CRC
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

3ª Reunião Ordinária de 2022
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e três minutos, por
webconferência em primeira chamada, sob a presidência da vice-chefe do Departamento Gabi Nunes Silva,
reuniram-se para a terceira reunião ordinária os membros do conselho do Departamento Acadêmico de
Matemática e Estatística (DAME) do Campus da UNIR de Ji-Paraná. Além da presidente, compareceram
os conselheiros: Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo Barroso, Josivan Ribeiro Justino, Emerson
Da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Felipe Sousa Quintino, Carlos Alberto Almendras Montero, Vania
Corrêa Mota, Bruno Soares De Castro, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Ricardo José Souza Da Silva,
Marcio Costa de Araújo Filho, Ana Fanny Benzi De Oliveira Bastos, Lúcia De Fátima De Medeiros
Brandão e Eliana Alves Pereira Leite. As conselheiras Elisângela Candeias Biazatti e Patrícia Batista
Franco encontram-se afastadas para doutoramento. Conselheiros com faltas justificadas: Nerio Aparecido
Cardoso, Lenilson Sergio Candido, Marlos Gomes De Albuquerque e Irene Yoko Taguchi Sakuno. Os
conselheiros Reginaldo Tudeia Dos Santos, Roziane Sobreira dos Santos e Marcia Rosa Uliana estavam
em gozo de férias. Conselheiro que não justificou sua falta: Fernando Luiz Cardoso. Comunicados da
chefia: A presidente informou aos conselheiros a importância de conversar com os alunos sobre o Plano de
Biossegurança e repassar os informes ao longo do semestre; alertou sobre o cuidado em relação aos dados
pessoais dos servidores: não passar informações pessoais, tal como o telefone dos servidores para os
alunos; lembrou da exposição de dados pessoais no SEI, uma vez que o sistema está aberto ao  público, a
sugestão é que toda vez que os conselheiros forem abrir um processo que contém dados pessoais, abrí-lo
como restrito; comunicou que o Processo Seletivo para Monitores está aberto e o link deve ser divulgado, o
máximo possível, entre os alunos. Inclusões de Pauta: 1) Ajuste no horário para atender a demanda do
departamento de Física. Interessada: Lúcia De Fátima De Medeiros Brandão. 2) Processo nº
23118.003347/2022-14, que trata do relato e parecer de curso de extensão. Interessada: Eliana Alves
Pereira Leite. Relator: Carlos Alberto Almendras Montero. 3) Semana de Matemática. Interessado:
Ricardo José Souza Da Silva.  A Presidente colocou em votação e as solicitações de inclusão de pauta
foram aprovadas por 16 (dezesseis) votos favoráveis. Primeiro ponto de pauta.  1) Processo nº
23118.003491/2022-42. Pedido para realizar estágio docência no DAME. Interessada: Mestranda
Equilandia Pereira da Silva do PPGEM. Após discussão, seguiu-se a  votação:  aprovado com 14
(catorze) votos favoráveis. 2) Processo nº 23118.003301/2022-97. Pedido para realizar estágio docência
no DAME. Interessado: Mestrando Dânlei de Oliveira Preato do PPGEM. A presidente passou a
palavra para a conselheira Ana Fanny que solicitou a retirada do segundo e terceiro itens de pauta, uma vez
que ela se desligou do PPGEM. 3) Processo nº 23118.003299/2022-56. Pedido para realizar estágio
docência no DAME. Interessada: Mestranda Helena Maria de Jesus Laureano do PPGEM.
Conforme a solicitação da conselheira Ana Fanny, procedeu-se a  votação para retirada do segundo e
terceiro itens de pauta: aprovado com 14 (catorze) votos favoráveis. 4) Processo nº 23118.003058/2022-
15. Pedido para realizar estágio docência no DAME aprovado por ad referedum. Interessado:
Mestrando Robson Ronque dos Santos do PPGEM. A presidente passou a palavra para o conselheiro
Emerson, responsável pelo estágio de docência do mestrando Robson, e seguiu-se a  votação:  aprovado
com 16 (dezesseis) votos favoráveis. 5) Processo nº 23118.003498/2022-64. Requerimento de
afastamento do período de 5 a 10 de abril de 2022 aprovado por ad referendum. Interessado. Prof.
Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. Não havendo discussão, procedeu-se a votação: aprovado com 16
(dezesseis) votos favoráveis. 6) Processo nº 23118.002550/2022-65. Pedido de reintegração no curso de
Bacharelado em Estatística. Interessado: Carlos Henrique Alves.  Parecer do Prof. Dr. Felipe Sousa
Quintino.   A presidente passou a palavra ao relator do processo, conselheiro Felipe, que leu o parecer
favorável à solicitação do discente. Após discussão, seguiu-se a votação: aprovado com 14 (catorze) votos
favoráveis e 1 (uma) abstenção. 7) Processo nº 23118.003085/2022-80. Pedido de reintegração no curso
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de Licenciatura em Matemática. Interessado: Mateus Aparecido Vieira dos Santos. Parecer do Prof.
Dr. Fernando Luiz Cardoso. O relator, conselheiro Fernando, não estava presente na reunião, então a
presidente leu o parecer favorável à solicitação do discente. Não havendo discussão, seguiu-se
a votação: aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis. 8) Processo nº 23118.001755/2021-42. Plano de
atividade de 2022. Interessada: Profª. Drª. Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias. O plano de
atividade da professora Lúcia foi apresentado em tela, não havendo discussão, seguiu-se
a votação: aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis. 9) Processo nº 23118.003236/2022-08. Análise e
parecer   do projeto de extensão da ação de extensão intitulado “Seminários de Estatística”.
Interessada: Profª. Drª. Laís Mayara Azevedo Barroso. Parecer do Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino.
A presidente passou a palavra para o relator, conselheiro Josivan, que leu o parecer favorável. Após
discussão, seguiu-se a  votação:  aprovado com 14 (catorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 10)
Processo nº 23118.012383/2021-80. Análise e parecer de equivalência das disciplinas Libras do Curso
de Letras Espanhol e Libras do Curso de Matemática. Interessada: Jhenniffer Carissimi dos Santos.
Parecer da Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana. A relatora, conselheira Marcia, não estava presente na
reunião, então a presidente leu o parecer favorável à equivalência das disciplinas. Não havendo discussão,
seguiu-se a votação: aprovado com 15 (quinze) votos favoráveis. 11) Processo nº 23118.012813/2021-63.
Prorrogação de Prazo de Conclusão do Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I.
Interessada: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana. Não havendo discussão, seguiu-se a  votação:  aprovado
com 14 (catorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 12) Processo nº 23118.009018/2021-98.
Prorrogação de Prazo de Conclusão do Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio II. Interessado: Prof. Dr. Emerson da Silva Ribeiro. A presidente passou a palavra para o
conselheiro Emerson, que justificou tal solicitação de prorrogação, e seguiu-se a votação: aprovado com
14 (catorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 13) Processo nº 23118.003507/2022-17. Prorrogação
de Prazo de Conclusão do Estágio Supervisionado do Ensino do Ensino Médio I. Interessado: Prof.
Dr. Fernando Luiz Cardoso. Não havendo discussão, seguiu-se a  votação:  aprovado com 14 (catorze)
votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 14) Processo nº 23118.002432/2022-57. Requerimento de
aproveitamento das disciplinas no Curso de Bacharelado em Estatística. Interessada: Geize Adriele
Vilela Sobral. Parecer da Profª. Drª. Roziane Sobreira dos Santos.  A relatora encontra-se em período
de férias, então a presidente fez a leitura do parecer favorável à solicitação da discente. Não havendo
discussão, procedeu-se a  votação:  aprovado com 14 (catorze) votos favoráveis. 15) Processo nº
23118.002016/2022-59. Voto de minerva ou voto de qualidade proferido pela Coordenadora do
PPGEM. Interessada: Profª. Drª. Ana Fanny. A presidente passou a palavra para a conselheira Ana
Fanny que explanou sobre o processo em pauta e, após discussão, chegou-se nos seguintes Indicativos: 1)
Indicativo da Profª  Ana Fanny: Retirada da pauta e indicar um parecerista para emitir o parecer. 2)
Indicativo da Profª Eliana e do Prof. Emerson: Retirada do item 15 da pauta por entender que o CONDEP
não é instância recursal do PPGEM. A presidente colocou em votação: o resultado foi de 4 (quatro) votos
no 1º indicativo; 5 (cinco) votos no 2º indicativo, e 6 (seis) abstenções, sendo aprovado, portanto, o
indicativo 2. A profa. Ana Fanny solicitou que este conselho encaminhe o processo para o Conselho de
Campus o recurso. 16) Processo nº 23118.001767/2022-58. Planos de Ensino do Curso de Licenciatura
em Matemática. Interessado: NDE do Curso de Licenciatura em Matemática. A presidente passou a
palavra para o membro do NDE da Matemática, conselheiro Márcio, que apresentou o despacho DAME-JP
0920646 e informou que falta apenas o plano de ensino da professora Irene. Não havendo discussão,
seguiu-se a votação: aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis. 17) Processo nº 23118.001773/2022-
13. Planos de Ensino do Curso de Bacharelado em Estatística. Interessado: NDE do Curso de
Bacharelado em Estatística. A presidente passou a palavra para o presidente do NDE da Estatística,
conselheiro Bruno, que leu o despacho DAME-JP 0928659 e informou que todos os planos das disciplinas
do curso de Estatística foram aprovados pelo NDE do curso de Estatística. Não havendo discussão, seguiu-
se a votação:  aprovado com 14 (catorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 18) Processo nº
23118.003138/2022-62. Indicar Coordenador do subprojeto de Matemática do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/UNIR, Campus de Ji-Paraná para 2022/2 a
2023/1. Interessado Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido. A presidente fez a leitura do comunicado 1
(0919107), uma vez que o conselheiro Lenilson não estava presente. O conselheiro Enoque manifestou
interesse em assumir a coordenação do subprojeto, caso atenda aos requisitos do Edital do PIBID. Após
discussão, seguiu-se a  votação:  aprovado com 14 (catorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.
Inclusões de pauta: 1) Ajuste no horário para atender a demanda do departamento de Física.
Interessada: Lúcia De Fátima De Medeiros Brandão. A conselheira Lúcia sugeriu alguns ajustes no
horário para atender a demanda do departamento de Física. Os ajustes foram:  a troca de horário das
disciplinas Geometria Analítica e Vetorial, ministrada pelo professor Marlos, e Algoritmos e Técnicas de
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Programação, ministrada pelo professor Bruno, ambas no segundo período do curso de Estatística. Desta
forma, a proposta da professora Lúcia foi alterar a disciplina Geometria Analítica e Vetorial de quarta para
sexta-feira, e a disciplina Algoritmos e Técnicas de Programação de sexta para quarta-feira. Outro ajuste
foi o cancelamento da disciplina Geometria Analítica e Vetorial, que estava sob a responsabilidade da
professora Lúcia, no quarto  período do curso de Matemática. Após discussão, seguiu-se a votação:
aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis. 2) Processo nº 23118.003347/2022-14, que trata do relato
e parecer de curso de extensão. Interessada: Eliana Alves Pereira Leite. Relator: Carlos Alberto
Almendras Montero. A presidente passou a palavra para o relator, conselheiro Carlos, que leu o parecer
favorável. Não havendo discussão, seguiu-se a votação:  aprovado com 13 (treze) votos favoráveis e 1
(uma) abstenção. 3) Semana de Matemática. Interessado: Ricardo José Souza Da Silva. Após
discussão, deu-se o seguinte encaminhamento: convocar reunião de trabalho com os professores
envolvidos da Semana de Matemática. Comunicados: A conselheira Juliana informou que os laboratórios
de estatística estão com o Sistema Operacional desatualizado e poderá gerar dificuldade no andamento das
aulas e estamos tentando ver as possibilidades de manter o ambiente seguro na medida do possível, como,
por exemplo, disponibilização tanto de álcool em gel para higienização das mãos quanto de álcool líquido
para a higienização dos equipamentos. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e dez minutos, a
Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luana Lúcia Alves de
Azevêdo, secretária  ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
08/04/2022, às 19:35, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 08/04/2022,
às 19:45, 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
08/04/2022, às 20:18, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 08/04/2022, às 22:05, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 08/04/2022, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
09/04/2022, às 12:31, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 09/04/2022, às
19:17, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
11/04/2022, às 15:44, 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 GABI NUNES SILVA, Vice-Chefe de Departamento, em
12/04/2022, às 18:49, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
13/04/2022, às 02:24, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 13/04/2022, às
12:13, 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 ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente,
em 12/05/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0932874 e o código CRC 537235A8.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0932874
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 

4ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e dois minutos, no
Auditório da UNIR – Campus de Ji-Paraná, na primeira chamada, sob a presidência do chefe do
Departamento Nerio Aparecido Cardoso, reuniram-se para a quarta reunião ordinária os membros do
conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME) do Campus da UNIR de Ji-
Paraná. Além do presidente, compareceram os conselheiros: Juliana Valin Campos, Laís Mayara Azevedo
Barroso, Emerson Da Silva Ribeiro, Gabi Nunes Silva, Marcia Rosa Uliana, Enoque da Silva Reis, Felipe
Sousa Quintino, Carlos Alberto Almendras   Montero, Lenilson Sergio Candido, Irene Yoko Taguchi
Sakuno, Reginaldo Tudeia Dos Santos, Roziane Sobreira dos Santos, Vania Corrêa Mota, Luana Lúcia
Alves de Azevêdo, Ricardo José Souza Da Silva, Marcio Costa de Araújo Filho, Marlos Gomes de
Albuquerque, Lúcia De Fátima De Medeiros Brandão e Eliana Alves Pereira Leite. As conselheiras
Elisângela Candeias Biazatti e Patrícia Batista Franco encontram-se afastadas para doutoramento.
Conselheiros com faltas justificadas: Fernando Luiz Cardoso e Josivan Ribeiro Justino. Estavam presente
na reunião também as alunas do Curso de Licenciatura em Matemática Lidiany dos Anjos Gomes, Renata
Macedo Leite, Rosimara Gomes de Amorim e Quezia Alves Andrade.  Comunicados da
chefia: O presidente informou aos conselheiros que a aluna Kallaryra Brukel do Curso de Licenciatura em
Matemática entrou com o pedido de licença maternidade.  Inclusões de Pauta. Processo
23118.004336/2022-43 – Estágio Docente da Mestranda Danielly da Silva Francisco, na disciplina
História da Educação, sob responsabilidade do Prof. Dr. Enoque da Silva Reis. Reunião do CONDEP de
forma Remota. O Presidente colocou em votação e as solicitações de inclusão de pauta foram aprovadas
por unanimidade. Primeiro ponto - Processo nº 23118.004337/2022-98 - Requerimento Estágio Docência
da Mestranda Helena Maria de Jesus Laureano. (Disciplina: História da Educação ministrada pelo Prof. Dr.
Enoque da Silva Reis). Após discussão, seguiu-se a votação com  abstenção do professor Dr. Enoque da
Silva Reis e voto de favoráveis dos demais membros.; Segundo Ponto - Processo nº 23118.005042/2022-
39 - Requerimento Estágio Docência da Mestranda Nagíla da Silva Araújo Bandeira. (Disciplina: Libras,
ministrada pelo Prof. Dr. Enoque da Silva Reis). Após discussão, seguiu-se a votação com abstenção do
professor Dr. Enoque da Silva Reis e voto de favoráveis dos demais membros; Terceiro Ponto - Processo
nº 23118.004334/2022-54 - Solicitação de colaboração de docente Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino para
ministrar a disciplina Estatística. (Demandante: Departamento Acadêmico de Ciência da Computação -
Porto Velho). Após discussão, seguiu-se a  votação   sendo aprovado por unanimidade.;   Quarto ponto -
 Processo nº 23118.004994/2022-35 - Relato e parecer do Projeto de Extensão intitulada "1ª AMOSTRA
DE ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL APLICADA AO AGRONEGÓCIO". Interessado: Profª. Drª. Vania
Correa Mota, Profª. Drª. Irene Yoko Taguchi Sakuno. Parecer: Profª. Me. Luana Lucia Alves de Azevedo.
Após discussão, seguiu-se a  votação sendo aprovado por unanimidade. Neste momento as professoras
Vania Corrêa Mota e Irene Yoko Taguchi Sakuno deixaram a sala de reunião para participar de uma
reunião de organização da 1ª AMOSTRA DE ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL APLICADA AO
AGRONEGÓCIO. Quinto ponto - Processo nº 23118.003872/2022-21 - Revisão de Prova da componente
Curricular Análise Real. Interessados: Lidiany dos Anjos Gomes, Felipe B da Silva, Renata Macedo Leite e
Rosimara Gomes de Amorim. Pareceristas: Profª. Drª. Eliana A. P. Leite, Prof. Dr. Enoque da Silva Reis,
Prof. Dr. Fernando Luiz Cardoso (Presidente). O professor Enoque da Silva Reis procedeu com a leitura do
parecer da comissão, em seguida foi aberto para a discussão. O Colegiado concedeu a palavra para as
alunas do curso de Licenciatura em Matemática Lidiany dos Anjos Gomes, Renata Macedo Leite e
Rosimara Gomes de Amorim se pronunciarem. Registrasse que o professor envolvido, Carlos Alberto
Almendras   Montero, também se manifestou. Após discussões procedeu com a votação do indicativo de
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“acatar o recurso das alunas e reavaliar a correção da prova considerando outros documentos”.   Na
  votação, registrou-se 7( sete) abstenções   e 11(onze) votos a favor. Após foi votado os seguinte
indicativos: Indicativo (1) – Permanecer a mesma comissão; Indicativo (2) – Constituir uma nova
comissão. Nesta votação teve-se: 7 (sete) abstenções, Um voto no indicativo 1 e recebeu   dez   votos o
indicativo 2. Como foi aprovado o indicativo 2, foi constituída uma outra comissão com os seguintes
docentes: Marcio Costa Araújo Filho, Gabi Nunes Silva e Felipe Sousa Quintino. Ao ser colocado em
votação foi aprovado por unanimidade a criação da comissão com os docentes anunciados.; Na Sequência
os seguintes pontos de pauta foram agrupados para votação em Bloco: Ponto seis: Processo nº
23118.003991/2022-84 - Matricula do aluno José Alves da Silva Junior RA: 201711998 (Demandante:
Curso de Licenciatura em Física - Componente Curricular - Língua Portuguesa).; Ponto sete - Processo nº
23118.004786/2022-36 - Matricula do aluno Douglas Vinícius Gonçalves Araújo&#8203;, RA: 20124465
(Demandante: Curso de Bacharelado em Estatística - Componente Curricular: Planejamento Experimento
II e Demografia I).;Ponto oito - Processo nº 23118.004684/2022-11 - Matricula da aluna Renata Macedo
Leite, RA: 200821191&#8203;. (Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - quebra pré-
requisito para Componente Curricular: Análise Real I); Ponto Nove - Processo nº 23118.003994/2022-18 -
Matricula da aluna Calina Grazielli Dias Barros, RA: 20211017344 (Demandante: Curso de Licenciatura
em Física - Componente Curricular - Língua Portuguesa); Ponto Dez - Processo nº 23118.003993/2022-73
- Matricula do aluno Marcelo de Souza Pimentel, RA:201812317. (Demandante: Curso de Licenciatura em
Física - Componente Curricular - Língua Portuguesa).; Ponto Onze - Processo nº 23118.003780/2022-41 -
Matricula do aluno Frezarim Santana Pessoa, RA: 200920775. (Demandante: Curso de Licenciatura em
Física - Componente Curricular - Calculo Numérico).; Ponto doze - Processo nº 23118.004664/2022-40 -
Matricula do aluno Webter Cristiano dos Reis Teixeira, RA: 201711589.(Demandante: Curso de
Bacharelado em Estatística - Componente Curricular: Estágio Supervisionado e TCC); Ponto treze -.
Processo nº 23118.004012/2022-13 - Matricula da aluna Cinthia Mireia Ferreira Krugel, RA:201812059
(Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - quebra pré-requisito para Componente Curricular:
Estágio Supervisionado do Ensino Médio II; TCC).; Ponto quinze -Processo nº 23118.003997/2022-51 -
Matricula do aluno Gedeão Batista Pinheiro, RA: 201812319.(Demandante: Curso de Licenciatura em
Física - Componente Curricular - Libras); Ponto dezessete - Processo nº 23118.004182/2022-90 -
Matricula da aluna Jocassia dos Santos Neris, RA: 201521513.(Demandante: Curso de Licenciatura em
Matemática - Componente Curricular: Análise Real I, Calculo IV e TCC); Ponto dezoito - Processo nº
23118.004207/2022-55 - Matricula da aluna Edna Souza Guedes, RA: 201912114. (Demandante: Curso de
Licenciatura em Matemática - Componente Curricular: Matemática Financeira). Ponto dezenove -.
Processo nº 23118.004165/2022-52 - Matricula da aluna Lidiany dos Santos Gomes, RA : 201420108.
(Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - Componente Curricular: Análise Real I, Trabalho de
Conclusão de Curso).; Ponto vinte - Processo nº 23118.004153/2022-28 - Matricula da aluna Laura de
Lima Matos, RA: 201911846. (Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - Componente
Curricular: Geometria Analítica e Vetorial, Cálculo I).;  Ponto vinte e dois - Processo nº
23118.004168/2022-96 - Matricula da aluna Fernanda Patrícia Pio Moreira, RA: 201812095 (Demandante:
Curso de Licenciatura em Matemática - Componente Curricular: Variáveis Complexas, Análise Real I);
Ponto vinte e três - . Processo nº 23118.004049/2022-33 - Matrícula da aluna Rosimara Gomes de
Amorim, RA: 201720019 (Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - Componente Curricular:
Trabalho de Conclusão de Curso).; Ponto vinte e cinco - Processo nº 23118.004151/2022-39 - Matricula
da aluna Tassia Fernanda R. Miranda, RA: 201912125. (Demandante: Curso de Licenciatura em
Matemática - Componente Curricular: Geometria Analítica e Vetorial.);  Ponto vinte e seis -. Processo nº
23118.004062/2022-92 - Matricula da aluna Doraliza Braga de Matos Emerick Gomes, RA: 201812033.
(Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - Componente Curricular: Análise Real I e Variáveis
Complexas).;  Ponto vinte e sete - Processo nº 23118.004060/2022-01 - Matricula da aluna Yasmin
Iandaria de Oliveira Garcia, RA: 201720026. (Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática -
Componente Curricular: Variáveis Complexas). Após discussão, seguiu-se a votação  sendo aprovado por
unanimidade.; Ponto quatorze - Processo nº 23118.004480/2022-80 - Alteração de Horário e Matricula da
aluna Shirlei dos Santos Silva (Demandante: Curso de Bacharelado em Estatística - Componente
Curricular: (Horário: Análise Multivariada II, Matricula: Análise de Dados Categóricos). Após discussão,
seguiu-se a votação sendo aprovado por unanimidade.; Ponto dezesseis - Processo nº 23118.004064/2022-
81 - Matricula da aluna Célia Maria Bernardi, RA: 201621367. (Demandante: Curso de Licenciatura em
Matemática - Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Sup. Ens. Fund. I, Estágio
Sup. Ens. Fund. II); Após discussão, seguiu-se a votação, sendo aprovado por unanimidade.; Ponto vinte e
um - Processo nº 23118.004162/2022-19 - Matricula da aluna Maria Eduarda Fraga de Morais Brito, RA:
201812058. (Demandante: Curso de Licenciatura em Matemática - quebra de pré-requisito Componente
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Curricular: Variáveis Complexas). Após discussão, seguiu-se a votação, sendo aprovado por unanimidade.
Ponto vinte e quatro -. Processo nº 23118.002550/2022-65 - Matricula na reintegração do aluno Carlos
Henrique Alves, RA: 20201017897 (Demandante: Curso de Bacharelado em Estatística - quebra pré-
requisito Componente Curricular: (Cálculo I, Fundamentos da Pesquisa Estatística, Algoritmos e Técnicas
de Programação, Geometria Analítica e Vetorial). Após discussão, seguiu-se a votação, sendo aprovado por
unanimidade. Os pontos de pauta de número 28 a 36 foram retirados de pauta visto que, conforme reza a
Resolução Nº 380, de 21 de Dezembro de 2021 (Dispõe sobre o aproveitamento da carga horária do
Programa de Residência Pedagógica enquanto Estágio Curricular Supervisionado no curso de Licenciatura
em Matemática do Campus de Ji-Paraná)   no   Art. 5º  “Para validação da carga horária de residência
pedagógica enquanto carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, a declaração emitida pelo
professor orientador do PRP deverá ser encaminhada ao coordenador de curso, que procederá a análise e
validação”. Ficando dispensada a necessidade de apreciação do CONDEP dos referidos processos.; Ponto
vinte e oito - Processo nº 23118.004733/2022-15 - Aproveitamento das Atividades do Residência
Pedagógica em Componentes de Estágio Curriculares. Aluno Henrique Lima de Araújo, RA: 201720013.
Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto vinte e nove - Processo nº 23118.004732/2022-71 -
Aproveitamento das Atividades do Residência Pedagógica em Componentes de Estágio Curriculares.
Aluno Wander Rivero Gualoa, RA: 201812027. Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana.; Ponto trinta
- Processo nº 23118.004643/2022-24 - Aproveitamento das Atividades do Residência Pedagógica em
Componentes de Estágio Curriculares. Aluna Tassia Fernanda Rosa Miranda, RA: 201912125. Requerente:
Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto trinta e um - Processo nº 23118.004639/2022-66 - Aproveitamento
das Atividades do Residência Pedagógica em Componentes de Estágio Curriculares. Aluna Yasmin
Iandaria de Oliveira Garcia, RA: 201720026. Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto trinta e
dois - Processo nº 23118.004640/2022-91 - Aproveitamento das Atividades do Residência Pedagógica em
Componentes de Estágio Curriculares. Aluno Welliton André Barbosa Santos, RA: 201812032.
Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto trinta e três - Processo nº 23118.004641/2022-35 -
Aproveitamento das Atividades do Residência Pedagógica em Componentes de Estágio Curriculares.
Aluna Vanuza Oliveira Costa, RA: 201911848. Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto Trinta
e quatro - Processo nº 23118.004638/2022-11 - Aproveitamento das Atividades do Residência Pedagógica
em Componentes de Estágio Curriculares. Aluno Antônio Lopes de Faria Filho, RA: 201720001.
Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto trinta e cinco - Processo nº 23118.004644/2022-79 -
Aproveitamento das Atividades do Residência Pedagógica em Componentes de Estágio Curriculares.
Aluna Rosimara Gomes de Amorim, RA: 201720019. Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana; Ponto
trinta e seis - Processo nº 23118.004642/2022-80 - Aproveitamento das Atividades do Residência
Pedagógica em Componentes de Estágio Curriculares. Aluna Jessica Daiane Camargo, Ra: 201812047.
Requerente: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana. Ponto trinta e oito - Semana Acadêmica de Matemática -
Requerente: Prof. Dr. Ricardo. Após discussão ficou aprovado por unanimidade que o evento da XX
SEMAT   vai ocorrer na segunda semana de Novembro de 2022 e que será convocado uma reunião de
trabalho com os Docentes do Curso de Licenciatura em Matemática para tratar sobre o referido evento.
Primeiro ponto de Inclusão - Processo 23118.004336/2022-43 – Estágio Docente da Mestranda Danielly
da Silva Francisco, na disciplina História da Educação, sob responsabilidade do Prof. Dr. Enoque da Silva
Reis. Após discussão, seguiu-se a votação sendo aprovado por unanimidade. Segundo ponto de Inclusão -
Reunião do CONDEP de forma Remota. Após discussão, seguiu-se a  votação sendo aprovado por
unanimidade que o Chefe de departamento envie um documento as instâncias superiores  averiguando a
possibilidade das reuniões do CONDEP continuem a serem realizadas de forma remota. Após concluído os
pontos de pauta deu-se início aos comunicados: O professor Marcio Costa Araújo Filho, relatou que está
com dificuldade de atender as demandas do aluno cego do curso de Licenciatura em  Matemática, Ailton
Manoel  na disciplina de Matemática III e perguntou se há disponibilidade de materiais didáticos e monitor
para trabalhar com o referido aluno.   A professora Eliana informou que: o curso de extensão “Elaboração
de projetos de pesquisa em Educação Matemática: aspectos teóricos, temáticos, formatação e escrita”
iniciará no dia 05 de maio e teve 70 cursistas matriculados; A professora informou ainda que está
participando como vice coordenadora do Eixo 19 – Formação de Professores que Ensinam Matemática do
XIV Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) e que os professores Emerson, Marcia e
Reginaldo integram a equipe avaliadores-pareceristas do referido eixo. Nada mais havendo a tratar, às onze
horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,
Marcia Rosa Uliana, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 09/05/2022, às
13:16, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
09/05/2022, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 09/05/2022, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
09/05/2022, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
09/05/2022, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 10/05/2022, às 12:33,
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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
10/05/2022, às 12:41, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
10/05/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 10/05/2022, às
14:54, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 11/05/2022, às 00:48, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
11/05/2022, às 16:19, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
11/05/2022, às 20:40, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
11/05/2022, às 22:21, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
12/05/2022, às 01:22, 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 JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório,
em 13/05/2022, 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 LENILSON SERGIO CANDIDO, Docente, em
13/05/2022, 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 16/05/2022, às
21:48, 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 18/05/2022, às
08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0962118 e o código CRC 74CE0E4F.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0962118
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

2ª Reunião Extraordinária de 2022

Aos 18 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e cinco minutos teve início por
webconferência, a segunda reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois. A reunião foi
conduzida sob a presidência do chefe do Departamento Prof. Dr. Nério Aparecido Cardoso: Além do
presidente, compareceram os seguintes membros do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática
e Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná: Bruno Soares de Castro, Enoque da Silva Reis, Josivan
Ribeiro Justino, Marlos Gomes de Albuquerque, Reginaldo Tudeia dos Santos,   Roziane Sobreira dos
Santos, Felipe Sousa Quintino, Marcio Costa Araujo Filho, Eliana Alves Pereira Leite, Ricardo José Souza
da Silva, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia Alves de Azevêdo,
Carlos Alberto Almendras Montero, Emerson da Silva Ribeiro, Gabi Nunes Silva e Lais Mayara Azevedo
Barroso. Os conselheiros Elisângela Candeias Biazatti e Patrícia Batista Franco encontram-se afastadas
para doutoramento. Prof. Nério informa a justificativa de ausência das professoras: Dr.ª Irene Yoko Taguchi
Sakuno e Vania Corrêa Mota pois as mesmas estão na Rondonia Rural Show organizando o estande do
curso. Primeiro Ponto de Pauta: Chamada Pública aos Professores da Fundação Universidade Federal de
Rondônia Edital nº23/2022 CAPES - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID.
Aprovar o Coordenador de Área do curso de Licenciatura em Matemática do campus de Ji-Paraná.
Interessado: Prof. Dr. Enoque da Silva Reis. Foi aprovado o nome do Prof. Dr. Enoque da Silva Reis como
coordenador com 14 votos favoráveis e 1 abstenção. Segundo Ponto de Pauta: Chamada Pública aos
Professores da Fundação Universidade Federal de Rondônia Edital nº23/2022 CAPES - Programa
Institucional De Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Aprovar carga horária do PIBID para créditos no
curso de Licenciatura em Matemática do campus de Ji-Paraná. Interessado: Prof. Dr. Enoque da Silva Reis.
Após discussão foi proposto o seguinte indicativo - Aprovar carga horária do PIBID para créditos no curso
de Licenciatura em Matemática do campus de Ji-Paraná como atividade complementar conforme o projeto
pedagógico do curso de acordo com o item Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento. Aprovado por
Unanimidade. Terceiro Ponto de Pauta: Aprovar o coordenador do programa Residência Pedagógica.
Interessada: Profª. Dr. Marcia Rosa Uliana. Após discussão foi deliberado os nomes do professor Dr.
Emerson da Silva Ribeiro como docente orientador e da profª Drª Marcia Rosa Uliana como docente
orientadora voluntária. Foi   realizado também o indicativo de aprovar carga horária do Programa de
Residência Pedagógica para aproveitamento nos Estágios Supervisionados do curso de Licenciatura em
Matemática do campus de Ji-Paraná conforme normativa interna a ser deliberada no Departamento.
Aprovado com 15 votos favoráveis e 1 abstenção. Quarto Ponto de Pauta: Processo
nº  23118.005854/2022-84 - Requerimento de afastamento do dia    23 de maio a 06 de junho de 2022.
Interessado: Prof. Dr. Marlos  Gomes de Albuquerque. Aprovado por Unanimidade. Quinto Ponto de
Pauta:  Processo nº  23118.002975/2022-74 -   Banca de Seleção para concurso de Professor
Substituto. Interessado: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso. Indicado para votação: a) Para compor a banca
de seleção do Curso de Bacharelado em Estatística a Titulares: Profª. Drª. Laís Mayara Azevedo Barroso,
Profª. Drª. Gabi Nunes Silva e Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino, Suplentes: Prof. Dr. Nerio Aparecido
Cardoso e Profª. Me. Luana Lucia Alves de Azevedo; b) Conforme ata 0960722 a carga horária é de 40
horas semanais de trabalho; c) O local da prova será no Laboratório de Estatística-LABEST. Aprovados
com 15 votos favoráveis e 2 abstenções. Sexto Ponto de Pauta:  Processo nº 23118.005994/2022-52 -
Proposta de Extensão: projeto intitulado "Projeto “Florescer” – Mulher Solo ". Interessado: Prof. Dr. Nerio
Aparecido Cardoso. Relatora: Profª. Drª. Laís Mayara Azevedo Barroso. Aprovado por Unanimidade.
Sétimo Ponto de Pauta: Processo nº. 23118.003279/2022-85 - Coordenação do V Workshop em
Estatística Aplicada. Interessada: Profª. Drª. Gabi Nunes Silva. Aprovada 15 votos favoráveis e 1 abstenção
como coordenadora a professora Drª. Vania Correa Mota e vice-coordenador o professor Dr. Felipe Sousa
Quintino. Oitavo Ponto de Pauta: Semana da Matemática -  Escolha do tema; Escolha do formato: se
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presencial ou virtual e número de palestras; Escolha do Vice Coordenador e dos dirigentes das Comissões.
Interessado: Prof. Dr. Ricardo Jose Souza da Silva. Foi delibera a escolha do vice coordenador e retirado
de pauta os demais temas referente a este ponto de pauta. Após sorteio teve o nome do professor Enoque da
Silva Reis como vice coordenador. Aprovado com 15 votos favoráveis e 4 abstenções. Nada mais havendo
a tratar, às nove horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Enoque da Silva Reis, secretária  ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 18/05/2022, 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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 18/05/2022, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/05/2022, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 18/05/2022, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
18/05/2022, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/05/2022,
às 13:24, 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em
18/05/2022, às 13:41, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
18/05/2022, às 13:47, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
18/05/2022, às 14:22, 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 JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório,
em 18/05/2022, às 14:25, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 18/05/2022, às 14:35, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
18/05/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 18/05/2022, às
15:48, 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
18/05/2022, às 18:22, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
18/05/2022, às 20:25, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 18/05/2022, às 21:54, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
19/05/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 20/05/2022, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0974511 e o código CRC 847EF639.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 0974511
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata de Reunião
 

3ª Reunião Extraordinária de 2022
 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quatro minutos
teve início por webconferência, a terceira reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois. A
reunião foi conduzida sob a presidência do chefe do Departamento Nerio Aparecido Cardoso. Além do
presidente, compareceram os seguintes membros do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática
e Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná: Ana Fanny de Benzi de Oliveira Bastos, Bruno Soares de
Castro, Josivan Ribeiro Justino, Reginaldo Tudeia dos Santos, Roziane Sobreira dos Santos, Eliana Alves
Pereira Leite, Fernando Luiz Cardoso, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Carlos
Alberto Almendras Montero, Emerson da Silva Ribeiro, Gabi Nunes Silva, Lais Mayara Azevedo Barroso
e Lenilson Sergio Candido. As conselheiras Elisângela Candeias Biazatti e Patrícia Batista Franco
encontram-se afastadas para doutoramento. O professor Marlos Gomes de Albuquerque encontra-se
afastado no período de 23 de maio a 06 de junho de 2022. Os professores Felipe Sousa Quintino e Marcio
Costa Araujo Filho justificaram suas ausências via e-mail por fazerem parte da banca examinadora de
concurso público para o cargo de professor efetivo de Matemática do curso de Administração do Campus
de Cacoal, em que a prova escrita ocorrerá no mesmo dia. Os professores Marcia Rosa Uliana e Enoque da
Silva Reis justificaram suas ausências por estarem participando de uma Reunião Ordinária do PPGEM,
marcada anteriormente na mesma data e horário. As professoras Vania Corrêa Mota e Irene Yoko Taguchi
Sakuno e o professor Ricardo José Souza da Silva justificaram suas ausências por estarem participando da
Rondônia Rural Show em uma atividade de extensão da Universidade. Primeiro Ponto de Pauta:
Processo nº 23118.006336/2022-88 - Pedido de concessão de Licença para tratar de interesses particulares
- sem remuneração no período de 20/06/2022 a 20/06/2025. Interessado: Prof. Me. Bruno Soares de
Castro. Após discussão, seguiu-se a votação sendo aprovado por trezes votos favoráveis e uma abstenção.
Segundo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.005992/2022-63 - Parecer da proposta que trata do Projeto
de Extensão na modalidade de Evento intitulado: "III Ciclo de palestras online abordando a Estatística".
Interessada: Profª. Drª. Gabi Nunes Silva. Parecer: Téc. Juliana Valin Campos. Após leitura do relato e
discussão, seguiu-se a votação sendo aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto de Pauta: Processo nº
23118.006418/2022-22 - Solicitação para realizar a pesquisa intitulada: “Análise dos significados
produzidos por alunos de um curso de Licenciatura em Matemática sobre Derivadas de Funções Reais com
o uso do GeoGebra”, que está vinculada à Linha de Pesquisa: Processo de ensino-aprendizagem da
Matemática do PPGEM, sob orientação do professor Dr. Lenilson Sergio Candido. Interessado: Mestrando
Luís Enrique Fernandes da Silva. Após discussão, seguiu-se a votação sendo aprovado por unanimidade.
Quarto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.002275/2022-80 - Pedido de equivalências. Interessado:
Aluno Victor Luís Gomes Fazioni, RA 201150035. Parecer: Prof. Me. Bruno Soares de Castro. Após
leitura do relato e discussão, seguiu-se a votação sendo aprovado por catorze votos. Nada mais havendo a
tratar, às oito horas e cinquenta minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, Bruno Soares de Castro, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Docente, em
27/05/2022, às 09:00, 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
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Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
27/05/2022, às 09:13, 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 ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente,
em 27/05/2022, às 09:19, 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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 27/05/2022, às 09:19,
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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
27/05/2022, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Técnica de Laboratório,
em 27/05/2022, às 10:25, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
27/05/2022, às 10:33, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 27/05/2022,
às 10:50, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
27/05/2022, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 27/05/2022, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
27/05/2022, às 13:29, 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 27/05/2022, às 16:17, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
30/05/2022, às 03:01, 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 LENILSON SERGIO CANDIDO, Docente, em
30/05/2022, às 11:11, 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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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

5ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas teve início por
webconferência, a quinta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. A reunião foi conduzida sob a
presidência do chefe do Departamento Nerio Aparecido Cardoso. Além do presidente, compareceram os
seguintes membros do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística do Campus da
UNIR de Ji-Paraná: Bruno Soares de Castro, Enoque da Silva Reis, Gabi Nunes Silva, Luana Lúcia Alves
de Azevedo, Roziane Sobreira dos Santos, Juliana Valin Campos, Reginaldo Tudeia dos Santos, Vânia
Correa Mota, Lais Mayara Azevedo Barroso, Fernando Luiz Cardoso, Ricardo José Souza da Silva, Marlos
Gomes de Albuquerque, Felipe Sousa Quintino, Marcia Rosa Uliana, Lúcia de Fátima de Medeiros
Brandão, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Marcio Costa Araújo Filho, Carlos Alberto Almendras Montero,
Nério Aparecido Cardoso, Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Josivan Ribeiro Justino, Eliana Alves
Pereira Leite. Os conselheiros Elisângela Candeias Biazatti e Patrícia Batista Franco, encontram-se
afastadas para doutoramento. O professor Emerson da Silva Ribeiro justificou sua ausência por telefone
por estar indisposto devido a fortes sintomas gripais. Comunicados da chefia: O presidente informou aos
conselheiros que a avaliação discente foi prorrogada até o dia trinta desse mês e ressaltou a importância de
tal avaliação, comunicou ainda que não foi possível nenhum professor assumir a disciplina de Algoritmo e
técnicas de programação, sendo assim já foi comunicado aos alunos que a disciplina será
fechada.  Inclusões de Pauta. 1. Processo nº 23118.008590/2021-30 – Mudança de orientador da
acadêmica Rosimere Benício Moraes do Curso de Licenciatura em Matemática e homologação de cartas de
aceite de orientação de TCC. Interessada: Profª. Drª. Eliana Alves Pereira Leite; 2. Processo nº
23118.007105/2022-91 - Afastamento para me deslocar até a cidade de Cacoal-RO, para participar da
banca examinadora da prova de títulos do Concurso público para professor de Matemática do Curso de
Administração do Campus de Cacoal. Interessado: Prof. Dr. Marcio Costa Araújo Filho; 3. Processo nº
23118.007094/2022-40 - Afastamento para me deslocar até a cidade de Cacoal-RO, para participar da
banca examinadora da prova de títulos do Concurso público para professor de Matemática do Curso de
Administração do Campus de Cacoal. Interessado: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino; 4.       Processo nº
23118.007106/2022-36 – Solicitação para realizar estágio na disciplina de Educação e Inclusão no Ensino
de Matemática, no curso de Licenciatura em Matemática ministrada pela Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana.
Interessada: Mestranda Karine Alves Teixeira Crisoni. Após discussão, as inclusões foram aprovadas por
unanimidade. Primeiro Ponto de Pauta: Processo nº  23118.007046/2022-51  - Recomposição dos
membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Estatística. Interessado: Prof. Me.
Bruno Soares de Castro. Após discussão, seguiu-se a votação sendo aprovada por unanimidade a seguinte
composição do NDE da estatística: Roziane Sobreira dos Santos (Presidente); Lais Mayara Azevedo
Barroso; Nerio Aparecido Cardoso; Josivan Ribeiro Justino e Gabi Nunes Silva. Segundo Ponto de Pauta:
Processo nº  23118.006000/2022-15  - Progressão funcional  de Professor  Associado I (D)-1  para
Professor  Associado II (D)-2, no interstício de  11/07/2020 a 10/07/2022.  Interessada:  Profª. Drª.  Ana
Fanny Benzi de Oliveira Bastos. Parecer: Presidente da Comissão Profª. Drª. Gabi Nunes Silva, Prof. Dr.
Marcio Costa Araújo Filho, Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino. Após discussão, seguiu-se a votação com
abstenção da professora Dra. Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos e voto de favoráveis dos demais
membros. Terceiro Ponto de Pauta: Processo nº  23118.005003/2022-31 - Progressão funcional  de
Professor Associado III - DE, para professor associado IV – DE, referente ao interstício de 04/07/2020 a
03/07/2022. Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. Parecer: Comissão - Prof. Dr. Ricardo Jose Souza
da Silva (Presidente), Profª. Drª.  Irene Yoko Taguchi Sakuno, Prof. Dr.  Felipe Sousa Quintino. Após
discussão, seguiu-se a  votação   tendo o parecer sido aprovado com vinte e um votos favoráveis e uma
abstenção. Quarto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.003872/2022-21 - Recurso de Revisão de prova
da  disciplina Análise Real.  Interessadas:  Alunas  Lidiany dos Anjos Gomes,  Renata  Macedo Leite e
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Rosimara Gomes de Amorim.  Parecer:  Presidente da Comissão Profª. Drª. Gabi Nunes Silva, Marcio
Costa Araújo Filho e Felipe Sousa Quintino. Após a leitura do parecer pela presidente da comissão e sendo
aberto para discussão, seguiu-se com a votação sendo o parecer aprovado com dezoito votos favoráveis e
duas abstenções. Quinto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.006166/2022-31 - Progressão funcional de
Professor  Adjunto  (C)-3 para Professor  Adjunto  (C)-4, no interstício  de  08/08/2020 a
07/08/2022.  Interessada:  Profª. Drª Marcia Rosa Uliana.  Parecer:  Presidente da Comissão Prof. Dr.
Marlos Gomes de Albuquerque, Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero, Profª. Drª Lucia de Fatima
de Medeiros Brandão. Após a leitura do parecer e sendo aberto para discussão, seguiu-se com a votação
sendo o parecer aprovado com vinte e um votos favoráveis e uma abstenções. Sexto Ponto de Pauta:
Processo nº 23118.006612/2022-16 - Projeto de Pesquisa intitulado:  "Estimação  do número de clusters
usando Medidas de  Informação "Interessado:  Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino.  Parecer:  Prof. Dr.
Josivan Ribeiro Justino. Após a leitura do parecer e discussões o presidente da reunião abriu a votação,
sendo o parecer aprovado com dezoito votos favoráveis e uma abstenção. Sétimo Ponto de Pauta:
Processo nº 23118.006278/2022-92 - Projeto de Pesquisa intitulado: "Modelagem do fluxo de água doce
extra nos mares do Labrador no Hemisfério Norte (HN) e nos mares de Weddell e Ross no Hemisfério Sul
(HS) no início do Holoceno e seus efeitos para o clima.".  Interessado:  Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos
Santos. Parecer: Prof. Dr. Emerson da Silva Ribeiro. Após a leitura do relato e parecer pela conselheira
Juliana passou-se para as discussões, e em seguida o presidente da reunião abriu a votação sendo o parecer
aprovado com dezoito votos favoráveis e uma abstenção. Oitavo Ponto de Pauta: Processo nº
23118.007050/2022-10 - Solicitação afastamento  para participar do Primeiro seminário do Projeto IMA
(Investigação de Microplástico Aerotransportado: Uma Cooperação entre Brasil e França, a ser realizado
no Campus de Porto Velho da UNIR no dia 20 junho de 2022.    Interessado:  Prof. Dr. Fernando Luiz
Cardoso. Após discussões o afastamento foi aprovado por unanimidade. Primeiro ponto de Inclusão:
Processo: Processo nº 23118.008590/2021-30 - Mudança de orientador da acadêmica Rosimere Benício
Moraes do Curso de Licenciatura em Matemática e homologação de cartas de aceite de orientação de TCC.
O professor Nerio esclareceu que no processo consta a sua carta de declínio de orientação da discente
(Rosimere) que foi em comum acordo. O professor Enoque será o novo orientador sendo que no mesmo
processo, além da carta de aceite do professor Enoque para a aluna Rosimere, constam também as
seguintes cartas de aceite (Anuência) de orientação de TCC: professor Enoque da Silva Reis aceitando
orientar os acadêmicos Vanderson Rodrigues dos Santos e Vanuza Oliveira Costa e professor Reginaldo
Tudeia dos Santos aceitando orientar o aluno José Antônio de Lima. Após discussão a mudança de
orientador e as cartas foram aprovadas por unanimidade. Segundo ponto de Inclusão: Processo nº
23118.007105/2022-91 - Afastamento para me deslocar até a cidade de Cacoal-RO, para participar da
banca examinadora da prova de títulos do Concurso público para professor de Matemática do Curso de
Administração do Campus de Cacoal. Interessado: Prof. Dr. Marcio Costa Araújo Filho. Após discussão foi
aprovado com dezessete votos favoráveis e uma abstenção.   Terceiro ponto de Inclusão: Processo nº
23118.007094/2022-40 - Afastamento para me deslocar até a cidade de Cacoal-RO, para participar da
banca examinadora da prova de títulos do Concurso público para professor de Matemática do Curso de
Administração do Campus de Cacoal. Interessado: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino. Após discussão foi
aprovado com dezessete votos favoráveis e uma abstenção. Quarto ponto de Inclusão: Processo nº
23118.007106/2022-36 – Solicitação para realizar estágio na disciplina de Educação e Inclusão no Ensino
de Matemática, no curso de Licenciatura em Matemática ministrada pela Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana.
Interessada: Mestranda Karine Alves Teixeira Crisoni. Após discussão a solicitação foi aprovada por
unanimidade. Após concluídos os pontos de pauta deu-se início aos comunicados: A conselheira Gabi
informou que o III ciclo de palestras online abordando a Estatística será realizado dias 21, 22 e 23 de junho
de 2022, com início as 19h. Toda a equipe organizadora conta com a colaboração e liberação dos alunos
para participarem do evento. A conselheira Juliana falou acerca da precariedade dos computadores dos
laboratórios e que não existe perspectiva de troca de equipamentos e ainda, chamou atenção especialmente
para o uso dos nobreaks. Na última semana foram desabilitados seis computadores do laboratório de
estatística (lab 01) e dois do laboratório de Geoestatística (lab 2) por causa de nobreaks danificados. A
conselheira enfatizou que os nobreaks não têm uso semelhante às extensões elétricas e que o limite da
capacidade destes equipamentos precisa ser respeitado para aumentarmos a vida dos nobreaks.  Nada mais
havendo a tratar, às nove horas e quarenta e dois minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Marcio Costa Araújo Filho, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
15/06/2022, às 10:25, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
15/06/2022, às 10:31, 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 de Laboratório,
em 15/06/2022, às 11:11, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 15/06/2022, 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 ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS, Docente,
em 15/06/2022, às 14:51, 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 15/06/2022,
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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
15/06/2022, às 16:34, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 15/06/2022, às
20:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
15/06/2022, às 20:40, 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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 17/06/2022, às 09:06,
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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 17/06/2022, às 21:19, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
17/06/2022, às 21:26, 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 MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 17/06/2022, às
21:32, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
17/06/2022, às 22:59, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/06/2022, às 09:11, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 19/06/2022, às 19:50, 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 FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 20/06/2022,
às 15:18, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
21/06/2022, às 17:01, 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 IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
21/06/2022, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1003011 e o código CRC 64B0961A.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

6ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP - DAME
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas teve início por
webconferência, a sexta reunião ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e
Estatística do  Campus  da UNIR de Ji-Paraná, sob a presidência do chefe do Departamento Nerio
Aparecido Cardoso. Além do presidente, compareceram os seguintes membros: Carlos Alberto Almendras
Montero, Eliana Alves Pereira Leite. Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Felipe Sousa
Quintino, Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Josivan Ribeiro Justino,
Juliana Valin Campos, Lais Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Luana Lúcia Alves de
Azevedo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa Araújo Filho, Marlos
Gomes de Albuquerque, Reginaldo Tudeia dos Santos, Roziane Sobreira dos Santos e Vânia Correa Mota.
As conselheiras Elisângela Candeias Biazatti e Patrícia Batista Franco encontram-se afastadas para
doutoramento. Comunicados da chefia: O professor Nerio: (a) solicitou aos conselheiros que têm
processos abertos no sistema SEI e que já chegaram a sua conclusão, que façam o encerramento
destes processos visando fazer uma limpeza na pasta; (b) informou a chegada da Resolução nº 423
que trata do oferecimento de disciplina em período especial esta poderá ser oferecida no período de
11 a 27 de agosto de 2022. Quem tiver interesse informe a esta chefia que tem até o dia 1 de agosto de
2022 para lançar no sistema.  Inclusões de Pauta. 1.Processo nº 23118.005992/2022-63.  Assunto:
Relatório Final da Ação de extensão na modalidade evento, intitulada "III Ciclo de palestras online
abordando a Estatística”; 2. Assunto: Formação da Comissão eleitoral para Chefia e Vice-chefia do DAME;
3. Processo nº 23118.008145/2022-51. Assunto: Afastamento Licença Capacitação professora Roziane.
Após consulta, os conselheiros acataram as inclusões de pauta. Primeiro Ponto de Pauta: Processo nº
23118.007007/2022-54. Promoção funcional de Professor Assistente (B)-2 para Professor Adjunto (C)-1.
Interessada: Professora Elisângela Candeias Biazatti, tendo como Comissão avaliadora os professores:
Eliana Alves Pereira Leite (presidente); Luana Lucia Alves de Azevedo e Fernando  Luiz Cardoso. A
comissão apresentou parecer favorável. Após as discussões seguiu-se a votação: 20 votos favoráveis,
promoção funcional aprovada. Durante as discussões desse processo de promoção alguns docentes
reclamaram que fazem algumas atividades e que estas não são contempladas pelo atual modelo de
progressão/promoção. O professor Nerio sugere ao professor Lenilson, Diretor de Campus, que seja
montada uma Comissão tendo um representante de cada Departamento para revisar e propor alterações na
Portaria que trata de Promoção/Progressão ou que essa temática seja levada para discussão nos Conselhos
Superiores. Em resposta, o professor Lenilson afirma que tal proposta seja colocada no papel para que seja
levada para os Conselhos Superiores. Segundo Ponto de Pauta: Processo nº: 23118.007333/2022-61.
Progressão Funcional de professor Assistente (B)-2 para Adjunto (C)-1. Interessada: Professora Luana
Lúcia Alves de Azevêdo, tendo como Comissão avaliadora os professores: Roziane Sobreira dos Santos
(presidente); Marcia Rosa Uliana e Reginaldo Tudeia dos Santos. A comissão apresentou parecer
favorável. Após as discussões seguiu-se a votação: 21 votos favoráveis, promoção funcional aprovada;
Terceiro Ponto de Pauta: Processo nº 23118.003347/2022-14. Relatório final da ação de extensão
intitulada "Elaboração de projetos de pesquisa em Educação Matemática: aspectos teóricos, temáticos,
formatação e escrita".  Interessada: Professora Eliana Alves Pereira Leite. Parecerista Professor Felipe
Souza Quintino que após ler seu parecer, apresentou voto favorável à aprovação do Relatório Final do
projeto de extensão. Após as discussões seguiu-se a votação: 20 votos favoráveis e um voto de abstenção
da professora Eliana por ser a autora da proposta; Quarto Ponto de Pauta: Processo nº
23118.007670/2022-59: Pedido de desligamento do NDE do Bacharelado em Estatística. Interessada:
Professora Roziane Sobreira dos Santos. A professora Roziane informou que no momento não tem
condições de permanecer no NDE e elencou os motivos de sua saída. Passou-se as discussões: A professora
Gabi informou que a professora Roziane já havia informado a ela e aos demais membros do
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NDE/Estatística sobre sua saída e, diante disso, a professora Gabi se colocou à disposição para assumir a
Presidência do NDE/Estatística. Acrescenta que já fizeram um indicativo e que este consta em Ata que
todos os professores lotados no Curso de Estatística, passem a compor o seu respectivo NDE, e que tal
proposta já vinha sendo discutida há algum tempo no NDE. O professor Fernando diz que a legislação
atual só permite 5 membros e pergunta se isso é possível, o NDE ser composto por todos os docentes do
curso. O professor Nerio, respondendo disse que a Legislação teve alteração e agora permite que o NDE
seja composto por todos os docentes do curso. Após as discussões, colocou-se em votação o nome da
professora Gabi Nunes Silva para presidir o NDE da Estatística tendo como resultado: 20 votos favoráveis
e uma abstenção. Desta forma a professora Gabi fica eleita Presidente do NDE/Estatística.  Na sequência o
professor Nerio colocou para apreciação a proposta do NDE do Bacharelado em Estatística ser composto
por todos os docentes do Curso de Estatística e seguiu-se a votação: 12 votos favoráveis e 9 votos de
abstenções, assim, ficou aprovado que todo o corpo docente do Curso do Bacharelado em Estatística irá
compor seu respectivo NDE. Indicativo: Na sequência houve a proposta de inverter a ordem da pauta,
deixando a distribuição de aulas do semestre 2022-1, como pauta final da reunião. A proposta foi aprovada
por todos e, assim, iniciou a apreciação dos temas inclusos como pauta no início da presente reunião.
Primeiro Ponto de inclusão de Pauta: Processo nº 23118.005992/2022-63. Relatório Final da Ação de
extensão na modalidade evento, intitulada III Ciclo de palestras online abordando a Estatística, sendo
relator o professor Marcio Costa Araújo Filho que após ler seu parecer, apresentou voto favorável à
aprovação do Relatório Final do projeto de extensão. Após as discussões seguiu-se a votação: 20 votos
favoráveis e uma abstenção. Segundo ponto de inclusão de pauta: Formação da comissão eleitoral para
chefia e vice-chefia do DAME.  Após as discussões a professora Irene Yoko Taguchi Sakuno, a Técnica
Juliana Valin Campos e o discente Victor Luis Gomes Fazioni colocaram seus nomes para participarem da
Comissão, com isso foi apresentado o indicativo de apreciação destes nomes para comporem a comissão e,
além disso, o Chefe de Departamento ficou de verificar as listas de Ordens de serviço e caso haja a
necessidade de mais membros para comporem tal comissão serão indicados desta listagem. Passou-se a
votação: aprovado com 19 votos favoráveis. Terceiro ponto de inclusão de pauta: Processo nº
23118.008145/2022-51- Afastamento Licença Capacitação da professora Roziane Sobreira dos Santos,
referente a uma licença de 90 dias, com início em 1 de setembro de 2022, sendo relator o professor Enoque
da Silva Reis que após ler seu parecer, apresentou voto favorável à licença para capitação da docente. Após
as discussões seguiu-se a votação: 18 votos favoráveis e duas abstenções. Tendo encerrado as apreciações
aos temas dos pontos de inclusão de pauta, retomou-se os pontos de pauta que já constavam anteriormente.
Quinto ponto de Pauta: Distribuição das componentes curriculares para o semestre 2022-1 dos Cursos de
Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Estatística. A dinâmica de distribuição de disciplinas para
os dois cursos foi efetuada seguindo a seguinte ordem: 1ª rodada, pela ordem de lotação do docente no
departamento, começando do mais antigo e seguindo ao mais novo contratado; 2ª rodada, pela ordem de
lotação do docente no departamento, começando do professor contrato mais recentemente até o mais o
antigo. Houve uma terceira rodada para completar as disciplinas faltantes. Ao final, a distribuição das
disciplinas para os cursos de Bacharelado em Estatística e Licenciatura em Matemática ficou conforme se
segue. Disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática semestre 2022-1: Matemática I -
professora Márcia; Matemática II - professora Lúcia; Políticas Educacionais: Organização da Educação
Brasileira - profesora Irene; Física Básica - professor Fernando; Geometria Espacial - professor Márcio;
Lógica Matemática - professor Marlos; Psicologia da Educação - professor Enoque; Cálculo I - professor
Carlos; Didática Geral - professor Enoque; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental I - profesora
Eliana; Cálculo III - professor Marlos; Estatística I – professor Ricardo; Teoria dos Números – professor
Marcio; Metodologia e Prática de Matemática no Ens. Fundamental – professora Eliana; Projeto de TCC –
professor Emerson; Estágio Supervisionado do Ensino Médio I – professor Fernando; Estruturas
Algébricas I – professora Lucia; Metodologia e Prática de Matemática no   Ensino Médio – professora
Márcia; Equações Diferenciais – professor Reginaldo; História da Matemática – professor Emerson;
Desenho Geométrico – professor Márcio. Disciplinas do curso de Bacharelado em Estatística semestre
2022-1: Informática Aplicada a Estatística – professora Patrícia; Inglês instrumental – professora Irene;
Estatística I – professor Josivan; Metodologia de Pesquisa Científica – professora Irene; Matemática
Básica – professora Gabi; Algoritmos e Técnicas de Programação (disciplina do semestre passado – no
lugar de Computação) – professora Patrícia; Álgebra Linear – professora Carlos; Inferência I – professor
Josivan; Probabilidade I – professora Gabi; Optativa I (Matemática financeira) – professor Ricardo;
Análise Multivariada I – professora Vania; Probabilidade III – professor Josivan; Séries Temporais –
professora Luana; Planejamento de Experimentos I – professor Nerio; Estatística Não Paramétrica –
professora Luana; Introdução à Inferência Bayesiana – professora Lais; Modelos Lineares Generalizados –
professora Luana; Análise de Sobrevivência – professor Nerio; Optativa III – professora Lais; Estágio
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Supervisionado – professora Vania; TCC – professora Vania. Após a distribuição das componentes
curriculares passou-se a apreciação e consequente votação: aprovação por todos os presentes a distribuição
das componentes curriculares para o semestre 2022-1. Neste momento registra-se a chegada do professor
Ricardo José de Souza a reunião. O professor Nerio solicitou dos docentes que informem suas preferências
de horário para ministrar as aulas de 2022-1, disse que ao montar o horário, vai tentar atender a todos. Em
tempo: Ao chegar o momento de o professor Felipe Sousa Quintino escolher quais disciplinas iria
ministrar, este informou que já conversou com o professor Nerio, chefe de Departamento, e neste momento
comunicou aos conselheiros deste DAME que não fará escolha de disciplinas para o semestre 2022-1,
justificou que a sua não participação na escolha de turmas se dá pelo motivo que será convocado em outro
concurso público ao final do atual semestre. Declarou que fez um acordo com sua nova instituição para
encerrar o semestre atual aqui neste departamento sem que os alunos fiquem no prejuízo. Após concluídos
os pontos de pauta deu-se início aos comunicados: O professor Lenilson Sergio Candido, na sua condição
de Diretor do Campus: (a) agradeceu a presença de todos na festa junina universitária realizada no último
dia 24 de junho de 2022, fez um agradecimento especial a equipe organizadora, destacando que alguns
deles são deste DAME; (b) comunicou que ontem, dia 5 de junho de 2022, houve campanha de vacinação
no Campus e que foi um sucesso; (c) convidou a todos os presentes para virem celebrar juntos em um café
da manhã comunitário, uma partilha, a se realizar na próxima sexta-feira dia 8 de julho de 2022, o
aniversário de 40 anos da UNIR destacando a importância desta data para toda a sociedade local; (d)
lembrou que a UNIR terá a avaliação institucional no final deste ano de 2022 por conta disso solicitou dos
NDE’s de todos os cursos uma breve avaliação da situação de cada um deles, vendo a possibilidade de
organizar alguma situação que seja possível; (e) disse que em conversa com a senhora Verônica Ribeiro da
Silva Cordovil  Pró-reitora da PROGRAD, esta informou que referente ao processo seletivo discente 2022-
2, este se encontrava na Procuradoria Jurídica, foi liberado e agora a PROGRAD está em fase de
elaboração do Edital para esse fim. Professora Vânia Correa Mota comunicou que está em uma comissão
com processo para verificar as equivalências de Estágios e que não encontrou nenhuma legislação que
informem que não é possível fazer as equivalências dos Estágios. Solicitou do Chefe de Departamento uma
reunião presencial para tratarem juntos sobre esta questão. A reunião ficou acertada para a próxima
semana. O professor Reginaldo Tudeia dos Santos, comunicou que recentemente foi contaminado pela
covid-19 e questiona como fazer com as salas que têm mais alunos, uma vez que o índice de contaminação
está aumentando. O professor Nerio respondeu que o professor que for contaminado pode ficar um tempo
afastado trabalhando de forma remota, quanto ao aluno este também deve ficar em casa e encaminhar seu
atestado para a SERCA, ambos devem guardar a quarentena. O professor Lenilson Sergio Cândido disse
que o professor deve observar a sala, verificando o distanciamento de um metro entre os alunos e
solicitando que todos usem máscara, lembra que estando contaminado, seja o professor ou o aluno, este
deve ficar em casa. Caso o número de alunos ultrapasse 25% do número total de alunos da sala, o professor
deve comunicar a direção que vai providenciar um lugar maior para realização dessas aulas. Nada mais
havendo a tratar, às onze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Marlos Gomes de Albuquerque, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
12/07/2022, 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 12/07/2022, às 15:09, 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 MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 12/07/2022, às
15:18, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
12/07/2022, às 15:53, 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 VANIA CORREA MOTA, Docente, em 12/07/2022, às
17:29, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 12/07/2022, às
17:36, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
12/07/2022, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 12/07/2022, às 19:46,
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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
12/07/2022, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 12/07/2022,
às 19:59, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
13/07/2022, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 13/07/2022, às 10:05, 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 IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
15/07/2022, às 08:04, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
18/07/2022, às 09:31, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
19/07/2022, às 02:49, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 10/08/2022, às
09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1027796 e o código CRC A77E41D4.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

7ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas teve início por
webconferência, a sétima reunião ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e
Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná. A reunião foi conduzida sob a presidência do chefe do
Departamento Nerio Aparecido Cardoso. Além do presidente, compareceram os seguintes membros:
Carlos Alberto Almendras Montero, Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva
Reis, Felipe Sousa Quintino, Gabi Nunes Silva, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Josivan Ribeiro Justino,
Juliana Valin Campos, Lais Mayara Azevedo Barroso, Lenilson Sergio Candido, Luana Lúcia Alves de
Azevedo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcio Costa Araújo Filho, Marlos Gomes de
Albuquerque, Reginaldo Tudeia dos Santos e Roziane Sobreira dos Santos. Conselheiros com ausência
justificada: Elisângela Candeias Biazatti encontra-se afastada para doutoramento; Patrícia Batista Franco
está de atestado médico; enquanto os conselheiros Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos, Marcia Rosa
Uliana, Vânia Correa Mota e Fernando Luiz Cardoso estão em gozo de férias. O conselheiro Ricardo José
Souza da Silva justificou sua ausência. Comunicados da chefia: O presidente do CONDEP informou que
na próxima sexta-feira (12/08/2022), pela manhã, terá reunião de trabalho para os professores do curso de
Licenciatura em Matemática para tratar de pontos da reformulação do PPC do referido curso, a pedido do
seu NDE. Informou ainda, que no dia 15 de setembro terão início as avaliações docentes das disciplinas.
Salientou que o procedimento será via SIGAA e que está programada apenas para turmas a partir de 5
alunos, mas foi solicitado que esse número fosse reduzido, uma vez que algumas turmas têm menos que 5
alunos matriculados na disciplina. Inclusões de Pauta. Foram solicitadas as inclusões dos pontos: 1)
Processo nº 23118.009593/2022-71, que trata do pedido de reintegração da discente Adriana Gomes
Martins (Licenciatura em Matemática); 2) Oferta das disciplinas de Análise Real I e Cálculo IV no
semestre 2022.1. Solicitação da discente Rosimara Gomes de Amorim. Inclusões aprovadas por
unanimidade. Primeiro Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009968/2022-01 – Projeto de Curso de
Extensão "Elaboração de Projetos de Pesquisa em Educação Matemática". Interessada: Profª. Drª. Eliana
Alves Pereira Leite. Parecer: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino. Após leitura do parecer favorável e
discussões seguiu-se a votação e foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Segundo Ponto de
Pauta: Processo nº 23118.008957/2022-04 – Ad Referendum do Programa de Extensão "Diálogos,
experiências e pesquisas com professores que ensinam matemática, física, química, biologia e ciências no
contexto da formação continuada", sob coordenação da Profa Dra Eliana Alves Pereira Leite  do Prof. Dr.
Sergio Candido de Gouveia Neto, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática
(PPGEM/Ji-Paraná) e pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza
(PGECN/Rolim de Moura). Destaca-se que o Programa de Extensão conta com a participação dos
seguintes docentes do DAME: Eliana Alves Pereira Leite, Marcia Rosa Uliana, Marlos Gomes de
Albuquerque, Emerson da Silva Ribeiro, Lenilson Sergio Candido e Enoque da Silva Reis. Interessada:
Profa. Dra Eliana Alves Pereira Leite. Após discussões seguiu-se a votação e foi aprovado por 17 votos
favoráveis e 1 abstenção. Terceiro Ponto de Pauta: Ad Referendum do I Seminário de Extensão dos
Mestrados de Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática (I ENSCINEM) sob a coordenação
do Prof. Dr. Sergio Candido de Gouveia Neto e Profa Dra Eliana Alves Pereira Leite. O evento se
configura em uma das ações do Programa de Extensão Diálogos, experiências e pesquisas com professores
que ensinam matemática, física, química, biologia e ciências no contexto da formação continuada.
Destaca-se que o evento conta com a participação ainda dos seguintes docentes do DAME: Marcia Rosa
Uliana, Marlos Gomes de Albuquerque, Emerson da Silva Ribeiro, Lenilson Sergio Candido e Enoque da
Silva Reis e a Técnica Juliana Valin. Interessada: Profa. Dra. Eliana Alves Pereira Leite. Após discussões
seguiu-se a votação e foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Quarto Ponto de Pauta:
Processo nº 23118.001927/2022-69 - Relatório Final do Curso de Extensão intitulado "Técnica de Análise
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de Regressão de Poisson em dados de Saúde". Interessados: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino, Prof. Dr.
Nerio Aparecido Cardoso, Profª. Drª Nathalia Halax Orfao. Parecer: Profª. Drª. Gabi Nunes Silva. Após
leitura do parecer favorável e discussões seguiu-se a votação e foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1
abstenção. Quinto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009470/2022-31 - Projeto da Ação de Extensão
"Curso de Inglês Básico". Interessados: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso e Profª. Drª. Irene Yoko
Taguchi Sakuno. Parecer: Profª. Drª. Roziane Sobreira dos Santos. Após leitura do parecer favorável e
discussões seguiu-se a votação e foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Sexto Ponto de
Pauta: Processo nº 23118.009416/2022-95 - Projeto da Ação de Extensão "Informática Básica: Aplicação
em Análises de Dados". Interessado: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso. Parecer: Profª. Me. Luana Lucia
Alves de Azevedo. Após leitura do parecer favorável e discussões seguiu-se a votação e foi aprovado por
18 votos favoráveis. Sétimo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.003236/2022-08 – Relatório do projeto
da Ação de Extensão "Seminários de Estatística". Interessada: Profª. Drª. Lais Mayara Azevedo Barroso.
Parecer: Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. Após leitura do parecer favorável e discussões seguiu-se
a votação e foi aprovado por 18 votos favoráveis. Oitavo Ponto de Pauta: Processo nº
23118.008904/2022-85 - Pedido para realização de Estágio de Docência na disciplina Matemática II do
curso de Licenciatura em Matemática, ministrada pela Profª. Drª. Lucia de Fatima de Medeiros Brandão.
Interessada: Mestranda PPGEM Anne Cristiny Borges. Orientadora: Profª. Drª. Eliana Alves Pereira Leite.
A realização do Estágio foi aprovada por 18 votos favoráveis. Nono Ponto de Pauta: Processo nº
23118.009951/2022-46 - Pedido para realização de Estágio de Docência na disciplina Matemática Básica
do curso de Bacharelado em Estatística, ministrada pela Profª. Drª. Gabi Nunes Silva. Interessada:
Mestranda PPGEM Eliene Gonçalves Lemos. Orientador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso. A realização
do Estágio foi aprovada por 18 votos favoráveis. Décimo Ponto de Pauta: Processo nº
23118.009379/2022-15 - Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) referente ao ano 2023 do
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística. Comissão formada por: Prof. Dr. Emerson da Silva
Ribeiro, Prof. Dr. Marcio Costa Araújo Filho e Prof. Me. Carlos Alberto Almendras Montero. O professor
Emerson comentou que o presente ponto de pauta não trata de um parecer, mas traz informações sobre o
levantamento das necessidades de desenvolvimento dos professores do DAME para a realização do
trabalho de cada um, conforme o PDP 2023. Comentou que esse levantamento compõe a primeira fase da
execução da Ordem de Serviço relativa ao PDP do DAME, e que posteriormente ocorrerão outras fases da
realização do demandado nesse Processo. O professor Emerson ainda comentou que foi elaborado um
formulário com base no Guia do PDP do SIPEC no qual os professores puderam responder sobre as
necessidades e dada as dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, informou que a comissão optou por
prorrogar o período de envio das respostas para aqueles que ainda queiram responder ao questionário até o
final do dia de hoje, 10/08/2022. Após os esclarecimentos foi dado o seguinte indicativo: Verificar se o
Conselho está de acordo com as informações trazidas e as seguintes necessidades de desenvolvimentos: 1)
Demanda de legislação (institucional e nacional); 2) Comunicação e divulgação institucional; 3) Curso de
qualificação pedagógica; 4) Curso de qualificação tecnológica (programação etc.); 5) Qualificação
profissional e acadêmica; 6) Trâmites de processos e sistemas institucionais; e 7) Acesso a banco de dados
e repositórios. Após os devidos esclarecimentos sobre o assunto, a pauta foi colocada em votação e
aprovada por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. O professor Lenilson comunicou, às 9h58min, da
necessidade de sair da reunião para participar de outra reunião. Décimo Primeiro Ponto de Pauta:
Processo nº 23118.009806/2022-65 - Requerimento de reintegração ao curso de Bacharelado em Estatística
- Interessado: Aluno João Batista Oliveira Ponciano. Parecer: Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino. Após a
leitura do parecer, seguiu-se com a votação que foi aprovado com 17 votos favoráveis. Décimo Segundo
Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009765/2022-15 - Requerimento de reintegração ao curso de
Bacharelado em Estatística - Interessada: Aluna Leidiany Alves Nascimento. Parecer: Profª. Drª. Lais
Mayara Azevedo Barroso. Após a leitura do parecer, seguiu-se com a votação que foi aprovado com 17
votos favoráveis. Décimo Terceiro Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009659/2022-23 - Requerimento
de reintegração ao curso de Licenciatura em Matemática - Interessada: Aluna Edivane Thiarla de Carvalho
Dutra. Parecer: Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana. Após a leitura do parecer, seguiu-se com a votação que foi
aprovado com 17 votos favoráveis. Décimo Quarto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.008688/2022-78 -
Disciplina Especial - DCE00178 - PROBABILIDADE III (80h). Interessada: Roziane Sobreira dos Santos.
Parecer: Ad Referendum. Após informações sobre o Ad Referendum, seguiu-se com a votação que foi
aprovado com 17 votos favoráveis. Décimo Quinto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009565/2022-54 -
Pedido de afastamento para participação das aulas presenciais do PROFSAÚDE - UNIR nos dias 25 e 26
de agosto de 2022. Interessado: Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino. Após informações dadas pelo professor
Josivan sobre sua participação, como professor, no mestrado PROFSAÚDE - UNIR, Porto velho, seguiu-se
com a votação que foi aprovado com 17 votos favoráveis. Décimo Sexto Ponto de Pauta: Processo nº
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23118.008917/2022-54 - Planos de Ensino do curso de Bacharelado em Estatística - Interessada: Profª. Drª.
Gabi Nunes Silva. A professora Gabi, presidente do NDE/Estatística, informou que após reunião do
NDE/Estatística, realizada na última segunda-feira, dia 08/08/2022, salvo os Planos de Ensino dos
professores Ricardo (disciplina de Matemática Financeira), Vania (disciplinas de Análise Multivariada I,
TCC e Estágio) e Irene (disciplinas de Inglês instrumental e Metodologia), que foram devolvidos para
ajustes na carga horária e cronograma, os demais planos de ensino para o semestre 2022.1 foram aprovados
pelo NDE do curso de Estatística. Aprovação acompanhada pelo Conselho do DAME por 17 votos
favoráveis. Décimo Sétimo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.008657/2022-17 - Planos de Ensino do
curso de Licenciatura em Matemática - Interessado: Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. Com a
palavra, o presidente do NDE da Matemática, professor Marlos, informou que os planos de ensino 2022.1,
dos professores Emerson (Projeto de TCC), Marlos (Lógica Matemática), Marcio (Desenho Geométrico,
Geometria Espacial e Teoria dos Números), Marcia (Matemática I e Metodologia e Prática de Matemática
no Ensino Médio) foram aprovados sem ressalvas. Por outro lado, os demais planos de ensino necessitam
de ajustes e será encaminhado aos professores para as devidas providências. O professor Marlos salientou
também, que para atender aos prazos regimentais, os planos ajustados devem ser anexados ao presente
processo até o dia 15/08/2022. Após a apresentação destas informações, os planos de ensino aprovados
pelo NDE da Matemática também foram aprovados pelo CONDEP com 17 votos favoráveis. Décimo
Oitavo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009788/2022-11 - Aproveitamento do concurso aberto e
convocação do 2º colocado para ocupar o cargo que ficará vago com o pedido de vacância da Profª. Drª.
Lais Mayara Azevedo Barroso. Aberta a fala para os professores, eles agradeceram muito por todas as
contribuições que a professora Lais trouxe para o Departamento, para a UNIR e para os colegas
professores. Disseram que a professora fará muita falta. Após falas, seguiu-se com a votação e foi
aprovado com 17 votos favoráveis. Décimo Nono Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009553/2022-20 -
Pedido de redistribuição mediante permuta de código de vaga liberado para a imediata ocupação desta
mediante concurso, remoção ou redistribuição. Interessado: Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino. Após
discussões, ficou decidido que o professor Josivan poderá ser redistribuído desde que haja permuta de
código de vaga liberado de imediato pela unidade ou instituição de destino do professor, para realização de
concurso para professor de Estatística do DAME, ou ainda, que possa ser ocupado de imediato por um
novo professor de Estatística via concurso, redistribuição ou outra forma de ocupação do código de vaga
permutado com o código de vaga do professor Josivan. O que foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1
abstenção. Prorrogação do horário da reunião. Às 11h:00m foi solicitado a prorrogação do horário da
reunião para que fossem apreciados os quatro pontos de pauta restantes da reunião. O que foi aprovado por
unanimidade. Porém, alguns professores precisaram se ausentar em função de compromissos prévios.
Vigésimo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009944/2022-44 - Pedido de redistribuição. Interessado:
Prof. Dr. Dilson Henrique Ramos Evangelista. Os conselheiros do DAME manifestaram interesse na
redistribuição do professor para atender as demandas do DAME, mas diante o período eleitoral que veta a
redistribuição enquanto durar o referido período, além de não possuir o código de vaga disponível, no
momento, os conselheiros optaram por devolver o processo ao professor Dilson para que seja instruído
com a documentação necessária, para posterior análise por este Conselho. O CONDEP deu o seguinte
indicativo: Devolver o processo para que o docente Dilson Henrique Ramos Evangelista possa instruí-lo
com mais elementos para que o Departamento possa apreciá-lo em um momento futuro desde que haja
disponibilidade do código de vagas. Indicativo que foi aprovado com 12 votos favoráveis e 2 abstenções.
Vigésimo Primeiro Ponto de Pauta: Pedido de redistribuição. Interessada: Profª. Drª. Cristiane Johann
Evangelista. Os conselheiros do DAME manifestaram interesse na redistribuição da professora para
atender as demandas do DAME, mas diante o período eleitoral que veta a redistribuição enquanto durar o
referido período, além de não possuir o código de vaga disponível, no momento, os conselheiros optaram
por devolver o processo à professora Cristiane para que seja instruído com a documentação necessária,
para posterior análise por este Conselho. O CONDEP deu o seguinte indicativo: Devolver o processo para
que a docente Cristiane Johann Evangelista possa instrui-lo com mais elementos para que o Departamento
possa apreciá-lo em um momento futuro desde que haja disponibilidade do código de vagas.   Indicativo
que foi aprovado com 12 votos favoráveis e 2 abstenções. Primeiro ponto de Inclusão: Processo de
reintegração nº 23118.009593/2022-71 de Adriana Gomes Martins (Licenciatura em Matemática). Após
análise, o pedido de reintegração foi aprovado com 14 votos favoráveis. Segundo ponto de Inclusão:
Oferta das disciplinas de Análise Real I e Cálculo IV no semestre 2022.1. Após as discussões foi feito o
seguinte indicativo, as disciplinas não serão ofertadas porque não tem professor disponível para ministrá-
las, além de a demanda estar fora do prazo. O indicativo foi aprovado por 14 votos favoráveis.
Comunicados dos professores. 1) O conselheiro Nerio informou que sexta-feira será o encerramento do
projeto mãe solo. 2) A conselheira Juliana solicitou que os professores que irão ministrar disciplina em
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Laboratório de Informática que encaminhem a solicitação para uso ou instalação de software nas máquinas
do laboratório. 3) O conselheiro Marcio informou que foi criado uma página no Instagram para o curso de
Matemática, para possibilitar a melhora da divulgação do curso. Ele solicitou que os colegas sigam a
página do Instagram do Curso de Matemática da UNIR, Ji-Paraná. Nada mais havendo a tratar, às onze
horas e cinquenta e nove minutos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Reginaldo Tudeia dos Santos, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
12/08/2022, às 09:57, 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 FELIPE SOUSA QUINTINO, Docente, em 12/08/2022, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
12/08/2022, 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 IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
12/08/2022, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
12/08/2022, às 10:43, 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
12/08/2022, às 10:53, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
12/08/2022, às 11:05, 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 ROZIANE SOBREIRA DOS SANTOS, Docente, em
12/08/2022, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Chefe de
Departamento, em 12/08/2022, às 19:12, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 12/08/2022,
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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 13/08/2022, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
13/08/2022, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
13/08/2022, às 12:09, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 13/08/2022, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 13/08/2022, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1061711 e o código CRC BBDA8D0D.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 1061711
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

8ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas teve início por web
conferência, a oitava reunião ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e
Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná, sob a presidência do chefe do Departamento Nerio
Aparecido Cardoso. Além do presidente, compareceram os seguintes membros: Carlos Alberto Almendras
Montero, Emerson da Silva Ribeiro, Eliana Alves Pereira Leite. Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz
Cardoso, Gabi Nunes Silva, Josivan Ribeiro Justino, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia Alves de
Azevedo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa Araújo Filho, Marlos
Gomes de Albuquerque, Reginaldo Tudeia dos Santos, Ricardo José Souza da Silva e Vânia Correa Mota.
O Conselheiro Carlos Alberto Almendras Monteiro justificou sua ausência, também, a conselheira Roziane
Sobreira encontra-se afastada para participar de capacitação. Comunicados da chefia: O professor Nerio
comunicou que a avaliação docente realizada pelos discentes está sendo feita via plataforma SIGAA,
onde estão disponíveis os resultados; também comunicou que o trabalho de reformulação do PPC do
Curso de Matemática está sendo conduzido no NDE pelo Prof. Marlos; a discente Geize entrou na
reunião, e após autorização do conselho, foi aberto espaço para a discente Geize comunicar o ajuste
feito na disciplina de estágio, no qual os alunos poderão cursar estas disciplinas tanto com o
professor Nerio quanto com a Profa. Vânia sendo que no final no semestre as notas serão lançadas
em comum acordo entre os professores, ela informou que a declaração de ciência dos alunos
interessados seria enviada por e-mail, mas pediu que seu comunicado também fosse registrado em
ata. Inclusões de Pauta. 1. Foi aprovada por unanimidade a inclusão na pauta do Processo nº
23118.005994/2022-52 – relatório final da Ação de extensão, modalidade curso, intitulada “Projeto
Florescer – Mulher Solo”, interessado Prof. Nerio Aparecido Cardoso, parecer Profa Gabi Nunes Silva.
Antes de iniciar as deliberações sobre os pontos de pauta o Chefe do Departamento solicitou ao Conselho a
análise em blocos dos pontos, isto devido a similaridade entre os mesmos, posto em votação foi aprovado
por unanimidade a votação em bloco dos pontos. Primeiro Bloco de Pontos de Pauta: do ponto 1 até o
15, 1) Processo nº 23118.011735/2022-61 - "Matricula Componentes Curriculares: DCE 00054 Estágio
Sup. do Ensino Fund. I e DCE 00445 TCC". Interessada: Acadêmica Josieli Borgoni. Parecer: Prof. Dr.
Nerio Ap. Cardoso. 2) Processo nº 23118.010890/2022-60 - "Matricula Componentes Curriculares:
DCE00074 - TCC e DCE00062 - PROJETO DE PESQUISA DE TCC". Interessada: Acadêmica Quézia A.
Andrade. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 3) Processo nº 23118.010962/2022-79 - "Matricula
Componentes Curriculares: DCE00055 - CÁLCULO III e Trabalho Conclusão de Curso". Interessada:
Acadêmica Fernanda P. Pio Moreira.   Parecer: Prof. Dr. Nerio Ap. Cardoso. 4) Processo nº
23118.010755/2022-14 - "Matricula Componentes Curriculares: DCE00166 - CÁLCULO II". Interessada:
Acadêmica Tássia Fernanda Rosa Miranda. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 5) Processo nº
23118.010740/2022-56 - "Matricula Componentes Curriculares: DCE00166 - CÁLCULO II". Interessado:
Acadêmico Wander Rivero Gualoa. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 6) Processo nº
23118.011295/2022-41 - "Matricula Componentes Curriculares: DCE00169 Álgebra Linear". Interessado:
Acadêmico Joel Pedro Alves Araújo. Parecer: Prof. Dr. Nerio Ap. Cardoso. 7) Processo nº
23118.011356/2022-71 - "Matricula Componentes Curriculares: Algoritmo e Técnica de Programação e
Inferência". Interessada: Acadêmica Leidiane Moreira Sousa. Parecer: Prof. Dr. Nerio Ap. Cardoso. 8)
Processo nº 23118.010686/2022-49 - "Matricula Componentes Curriculares: DCE00074 - TCC e
DCE00062 - PROJETO DE PESQUISA DE TCC". Interessada: Acadêmica Chintia M. Ferreira. Parecer:
Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 9) Processo nº 23118.010883/2022-68 - "Matricula Componentes
Curriculares: DCE00074 - TCC". Interessada: Acadêmica Rosimara Gomes de Amorim. Parecer: Profª.
Dra. Gabi Nunes Silva. 0) Processo nº 23118.010838/2022-11 - "Matricula Componentes Curriculares:

Á
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DCE00166 - CÁLCULO II". Interessado: Acadêmico Welliton André Barbosa Dos Santos. Parecer: Profª.
Dra. Gabi Nunes Silva. 11) Processo nº 23118.011319/2022-62 - "Matricula Componentes Curriculares:
DCE00160 Informática Aplicada a Estatística. Interessado: Acadêmico Carlos Henrique Alves. Parecer:
Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 12) Processo nº 23118.010873/2022-22 - "Matricula Componentes
Curriculares: DCE00159 Inglês Instrumental". Interessado: Acadêmico José Antônio de Lima. Parecer:
Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 13) Processo nº 23118.010876/2022-66 - "Matricula Componentes
Curriculares: DCE00074 - TCC". Interessada: Acadêmica Angélica Lopes de Carvalho. Parecer: Profª. Dra.
Gabi Nunes Silva. 14) Processo nº 23118.010857/2022-30 - "Matricula Componentes Curriculares:
DCE00074 - TCC". Interessada: Acadêmica Laura de Lima Matos. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva.
15) Processo nº 23118.010409/2022-36 - "Matricula Componentes Curriculares: DCE00166 - CÁLCULO
II". Interessado: Acadêmico Paulo Mendes de Almeida. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. Após
deliberações e postos em votação os pareceres relatados nos processos do número 1 ao 15 deste bloco
foram aprovados por unanimidade. Segundo Bloco de Pontos de Pauta: do ponto 16 ao 21; 16) Processo
nº 23118.010575/2022-32 - "Pedido de Reintegração". Interessado: Acadêmico Edmar Zurica da Silva.
Parecer: Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino. 17) Processo nº 23118.010437/2022-53 - "Pedido de
Reintegração". Interessado: Acadêmico Alcebiades Francelino de Oliveira Neto. Parecer: Profª. Dra.
Roziane Sobreira dos Santos. 18) Processo nº 23118.010405/2022-58 - "Pedido de Reintegração".
Interessada: Acadêmica Euzilene de Souza Jacques. Parecer: Prof. Dr. Emerson da Silva Ribeiro. 19)
Processo nº 23118.009765/2022-15 - "Pedido de Reintegração". Interessada: Acadêmica Leidiany Alvez do
Nascimento. Parecer: Profª. Dra. Laís Mayara Azevedo Barroso. 20) Processo nº 23118.009593/2022-71 -
"Pedido de Reintegração". Interessada: Acadêmica Adriana Gomes Martins. Parecer: Prof. Me, Carlos
Alberto Almendras Montero. 21) Processo nº 23118.010234/2022-67 - "Pedido de Reintegração".
Interessada: Acadêmica Edinalva Rocha Santos Coimbra. Parecer: Profª. Me. Luana Lucia Alves de
Azevedo. Após deliberações e postos em votação os pareceres relatados nos processos do número 16 ao 21
deste bloco foram aprovados por unanimidade. Segundo Bloco de Pontos de Pauta: do ponto 22 ao 25;
22) Processo nº 23118.009909/2022-25 - "Pedido de Equivalência de Componente Curricular".
Interessada: Acadêmica Daiane Cristina Spagnol Costa da Rosa . Parecer: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino.
23) Processo nº 23118.009949/2022-77 - "Pedido de Equivalência de Componente Curricular".
Interessado: Acadêmico Melquisadec de Souza Oliveira. Parecer: Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino. 24)
Processo nº 23118.010518/2022-53 - "Pedido de Equivalência de Componente Curricular". Interessado:
Acadêmico Juliano Hugo Barbosa. Parecer: Profª. Dra. Vania Correa Mota. 25) Processo nº
23118.010858/2022-84 - "Pedido de Equivalência de Componente Curricular". Interessado: Acadêmico
José Antônio de Lima. Parecer: Prof. Dr. Enoque da Silva Reis. Após deliberações e postos em votação os
pareceres relatados nos processos do número 22 ao 25 deste bloco foram aprovados por unanimidade.
Terceiro Bloco de Pontos de Pauta: do ponto 26 ao 34; 26) Processo nº 23118.010402/2022-14 -
"Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessado: Acadêmica Victor Luís Gomes Fazioni.
Parecer: Profª. Drª. Roziane Sobreira dos Santos. 27) Processo nº 23118.009950/2022-00 -
"Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Rebeca Klamerick Lima.
Parecer: Profª. Drª. Laís Mayara Azevedo Barroso. 28) Processo nº 23118.010074/2022-56 -
"Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Célia Maria Bernardi.   Parecer:
Profª. Drª. Lucia de Fatima de Medeiros Brandão. 29) Processo nº 23118.012012/2022-89 -
"Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Lauriane dos Nascimento
Moraes. Parecer: Profª. Me Patrícia Batista Franco. 30) Processo nº 23118.012415/2022-28 -
"Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Vitória Rodrigues Leonardo.
Parecer: Profª. Me Patrícia Batista Franco. 31) Processo nº 23118.009039/2022-94 - "Aproveitamento de
Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Lilian Verônica Gonçalves Afonso. Parecer: Prof. Dr.
Marlos Gomes de Albuquerque, Prof. Dr. Enoque da Silva Reis e Profª. Drª. Marcia Rosa Uliana. 32)
Processo nº 23118.004067/2022-15 - "Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessado:
Acadêmico Weliton dos Santos. Parecer: Profª. Dra. Vania Correa Mota. 33) Processo nº
23118.009040/2022-19 - "Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Letícia
Alencar Mendes Martinho. Parecer: Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos, Prof. Dr. Ricardo Jose Souza
da Silva e Prof. Dr. Fernando Luiz Cardoso. 34) Processo nº 23118.009042/2022-16 - "Aproveitamento de
Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica Vitória Rodrigues Leonardo. Parecer: Prof. Me.
Luana Lucia Alves de Azevedo. Após deliberações e postos em votação os pareceres relatados nos
processos do número 26 ao 34 deste bloco foram aprovados por unanimidade. Quarto Bloco de Pontos de
Pauta: do ponto 35 ao 45; 35) Processo nº 23118.010851/2022-62 - "Quebra de Pré-Requisito".
Interessado: Acadêmico Douglas Vinícios Gonçalves Araújo. Parecer: Profª. Drª. Gabi Nunes Silva. 36)
Processo nº 23118.010855/2022-41 - "Quebra de Pré-Requisito". Interessada: Acadêmica Daiane Cristina
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Spagnol Costa da Rosa.   Parecer: Profª. Me Luana Lucia Alves de Azevedo. 37) Processo nº
23118.011579/2022-38 - "Quebra de Pré-Requisito". Interessada: Acadêmica Lidiany dos Anjos Gomes. 
Parecer: Prof. Dr. Nerio Ap. Cardoso. 38) Processo nº 23118.011313/2022-95 - "Quebra de Pré-Requisito".
Interessado: Acadêmico Wander Rivero Gualoa. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 39) Processo nº
23118.011263/2022-46 - "Quebra de Pré-Requisito". Interessado: Acadêmico Ruan Henrique Lima de
Araújo. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 40) Processo nº 23118.010736/2022-98 - "Quebra de Pré-
Requisito". Interessada: Acadêmica Gabriela Krupinski Torres. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 41)
Processo nº 23118.010777/2022-84 - "Quebra de Pré-Requisito". Interessado: Acadêmico Victor Luís
Gomes Fazioni. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 42) Processo nº 23118.010721/2022-20 - "Quebra
de Pré-Requisito". Interessado: Acadêmico Douglas Vinícios Gonçalves Araújo. Parecer: Profª. Dra. Gabi
Nunes Silva. 43) Processo nº 23118.010893/2022-01 - "Quebra de Pré-Requisito". Interessada: Acadêmica
Isabel da Silva Lima. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva. 44) Processo nº 23118.010896/2022-37 -
"Quebra de Pré-Requisito". Interessada: Acadêmica Ana Paula da Silva Lima . Parecer: Profª. Dra. Gabi
Nunes Silva. 45) Processo nº 23118.010843/2022-16 - "Quebra de Pré-Requisito e Equivalência".
Interessado: Acadêmico Reginaldo Avelino da Silva. Parecer: Profª. Dra. Gabi Nunes Silva; Após
deliberações e postos em votação os pareceres relatados nos processos do número 35 ao 45 deste bloco
foram aprovados por unanimidade.; Análise do Ponto de Pauta 46) Processo nº 23118.008655/2022-28 -
"Consulta a Comunidade Acadêmica para os cargos de Chefe e Vice-Chefe do Departamento Acadêmico
de Matemática e Estatística". Interessado: DAME. Parecer: Comissão Profª. Drª. Irene Yoko Taguchi
Sakuno, Profª. Me. Luana Lucia Alves de Azevedo, Prof. Dr. Ricardo José Souza da Silva, Tec. Juliana
Valin Campos e Acadêmico Victor Luís Gomes Fazioni, em virtude do atual chefe de departamento e da
vice-chefe de departamento serem partes interessadas neste tópico, a reunião passou a ser conduzida pelo
Prof. Marlos Gomes Albuquerque, membro mais antigo do Conselho. Após lido e aprovado por
unanimidade o resultado da Consulta feita à comunidade do DAME, o Prof. Marlos conduziu o processo
eleitoral para eleição do Chefe e Vice-Chefe do DAME dentro do conselho. Foi perguntado aos membros
do conselho quem tinha interesse em se candidatar ao cargo de Chefe do Departamento DAME, somente a
Profa. Gabi Nunes Silva colocou seu nome para o sufrágio, após a consulta a candidata obteve 16 votos
favoráveis, tendo portanto sido eleita para o cargo de Chefe de Departamento. Após o Prof. Marlos
perguntou aos membros do conselho quem tinha interesse em se candidatar ao cargo de Vice-Chefe do
Departamento DAME, somente o Prof. Nerio Aparecido Cardoso colocou seu nome para o sufrágio, após a
consulta o candidato obteve 16 votos favoráveis, tendo portanto sido eleito para o cargo de Vice-Chefe de
Departamento. Após a condução do processo eleitoral o Prof. Marlos devolveu a condução da reunião ao
Prof. Nerio. Quadragésimo sétimo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.009658/2022-89 - "Pedido de
Afastamento para Rolim de Moura, na manhã do dia 16/09/2022". Interessados: Prof. Dr. Emerson da Silva
Ribeiro, Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque, Prof. Dr. Enoque da Silva Reis e Profª. Drª. Marcia Rosa
Uliana. Após deliberações o Conselho aprovou por unanimidade o pedido de afastamento. Quadragésimo
oitavo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.012259/2022-03 - "Pedido de Afastamento para para participar
do IV Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística (CBJME-
IV): Sessão de Análise Geométrica, na qual irei proferir a palestra "Estimates of eigenvalues of an elliptic
differential system in divergence form" que ocorrerá entre os dias 5 e 7 de outubro." Interessados: Prof. Dr.
Marcio Costa Araújo Filho. Após deliberações o Conselho aprovou por unanimidade o pedido de
afastamento. Inclusão de Pauta: Processo nº 23118.005994/2022-52 – relatório final da Ação de extensão,
modalidade curso, intitulada “Projeto Florescer – Mulher Solo”, interessado Prof. Nerio Aparecido
Cardoso, parecer Profa Gabi Nunes Silva, após as deliberações foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze minutos, o Presidente do Conselho deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Ricardo José Souza da Silva, 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 22/09/2022, às 11:17, 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 FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 22/09/2022,
às 11:54, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


3/10/23, 10:28 AM SEI/UNIR - 1112124 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1242017&infra_sistema=100000100&… 4/4

Documento assinado eletronicamente por MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 22/09/2022, às
11:54, 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 GABI NUNES SILVA, Docente, em 22/09/2022, às 12:12,
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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
22/09/2022, às 12:16, 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 22/09/2022, às
12:19, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
22/09/2022, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
22/09/2022, às 12:38, 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 22/09/2022,
às 12:41, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
22/09/2022, às 22:20, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 22/09/2022, às 22:30, 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 VANIA CORREA MOTA, Chefe de Departamento, em
23/09/2022, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
25/09/2022, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1112124 e o código CRC 06CD5537.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 1112124
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

9ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP/DAME
 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e 12 minutos, teve
início por web conferência, a nona reunião ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de
Matemática e Estatística do Campus da UNIR de Ji- Paraná, sob a presidência da chefe do Departamento
Prof.ª. Dr.ª. Gabi Nunes Silva.  Além do presidente, compareceram os seguintes membros: Carlos Alberto
Almendras Montero, Emerson da Silva Ribeiro, Eliana Alves Pereira Leite, Enoque da Silva Reis,
Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Josivan Ribeiro Justino, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia
Alves de Azevedo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa Araújo
Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Reginaldo
Tudeia dos Santos, Ricardo José Souza da Silva e Vania Corrêa Mota. Conselheiros com ausência
justificada: Elisângela Candeias Biazatti encontra-se afastada para doutoramento; Roziane Sobreira
encontra-se afastada para capacitação. O Conselheiro Lenilson Sergio Candido justificou sua ausência.
Comunicados da chefia: A professora Gabi comunicou que a o Prof. Ithalo, aprovado no último concurso
para a vaga de Estatística, já está em Rondônia há duas semanas, porém está com problemas para tomar
posse, mas que já entrou com mandato de segurança e o processo está tramitando. Também comunicou
sobre o pedido do Prof. Marcio referente a diárias e passagens para participação em evento, e informou que
o DAME possui R$ 1514,00 para o curso de Bacharelado em Estatística e R$ 1514,00 para o curso de
Licenciatura em Matemática disponíveis para esse ano com essa finalidade. Comentou que o Campus de Ji-
Paraná possui seis mil reais que serão disponibilizados para a semana acadêmica para compra de passagens
de palestrantes. Informou que o edital para monitoria acadêmica está aberto. Inclusões de Pauta. Foi
aprovada por unanimidade a inclusão na pauta dos seguintes Processos: 1º) Processo nº
23118.013137/2022-26 - “Aproveitamento de disciplinas da acadêmica Poliane Gonsalves da Costa”; 2º)
Disciplina Inferência Bayesiana; 3º) Processo nº 23118.014080/2022-82 – “Aproveitamento de disciplinas
da discente Luciene Ferreira Da Silva Gouveia; 4º) Participação das aulas presenciais do PROFSAÚDE –
UNIR, a pedido do Prof. Josivan e 5º) Presidência do NDE da Estatística. Primeiro Ponto de Pauta:
Processo nº 23118.011275/2022-71 - "Matrícula Componentes Curriculares: DCE00074 - TCC".
Interessada: Acadêmica Jocassia dos Santos Neris. Parecer: ad referendum Profa. Dra. Gabi Nunes Silva.
Após as deliberações foi aprovado por unanimidade (19 votos favoráveis) o parecer do relator. Segundo
Ponto de Pauta: Processo n° 23118.012563/2022-42 - "Homologação das Cartas de Aceite de Orientação
de TCC (Projeto de Pesquisa de TCC - Turma 2022/1)". Interessado: Prof. Dr. Emerson da Silva Ribeiro.
O Prof. Dr. Emerson realizou a leitura das cartas que estão no referido Processo no SEI e em seguida fez o
pedido de homologação. Entrou em discussão, não havendo discussão, foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade (19 votos favoráveis). Terceiro Ponto de Pauta: Processo nº
23118.013719/2022-11 - "Aproveitamento de Componentes Curriculares". Interessada: Acadêmica
Elisângela Guimarães Firmino. Parecer: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso. O Prof. Nerio fez a leitura do
processo, com parecer favorável, não havendo discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade (19 votos favoráveis). Quarto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.011621/2022-11 -
Progressão funcional de Professor Associado I (D)-1 para Professor Associado II (D)-2. Interessada:
Prof.ª. Dr.ª. Roziane Sobreira dos Santos. Parecer: Prof. Dr. Josivan Ribeiro Justino, Profa. Dra. Gabi
Nunes Silva e Profa. Me. Luana Lucia Alves de Azevedo. O Prof. Josivan fez a leitura do processo, com
parecer favorável, não havendo discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (19
votos favoráveis). Quinto Ponto de Pauta: Processo nº 23118.004994/2022-35 - Relatório final da Ação
de Extensão intitulada “1ª AMOSTRA DE ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL APLICADA AO
AGRONEGÓCIO”. Interessada: Profa. Dra. Vania Corrêa Mota. Parecer: Prof.ª Dra. Gabi Nunes Silva.
A Prof.ª Dra. Gabi fez a leitura do processo, com parecer favorável. A Profa. Vania agradeceu o Prof.
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Ricardo e a Prof.ª Irene pela parceria e colaboração na organização do evento, também agradeceu a
participação dos alunos e dos professores que visitaram e prestigiaram o evento, comentando que mais de
850 pessoas visitaram o stand e assinaram a lista de presença, sendo observado visitantes de diversas
regiões do estado de Rondônia e de outros estados, conforme descrito no relatório final do projeto. O
parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (19 votos favoráveis). Sexto Ponto de
Pauta: Processo nº 23118.014113/2022-94 - "Proposta de programa de pesquisa". Interessado: Prof. Dr.
Enoque da Silva Reis. Parecer: Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos. O Prof. Dr. Reginaldo fez a leitura
do processo, com parecer favorável, não havendo discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por
18 votos favoráveis e 1 abstenção. Sétimo Ponto de Pauta: Processo nº 23118.013957/2022-18 -
"Proposta de programa de pesquisa". Interessada: Prof.ª. Dra. Marcia Rosa Uliana. Parecer: Prof.ª. Dra.
Eliana Alves Pereira Leite. A Prof.ª. Dra. Eliana fez a leitura do processo, com parecer favorável. A Profa.
Dra. Márcia explicou o que seria a proposta do programa de pesquisa, que se encaixa na demanda da
CAPES para os programas stricto sensu. Em seguida o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado
por 18 votos favoráveis e 1 abstenção. Oitavo Ponto de Pauta: Processo n° 23118.013729/2022-48 -
Proposta de ação de extensão intitulada "Semana de Matemática 2022". Interessado: Prof. Dr. Ricardo
Jose Souza Silva. Parecer: Prof.ª. Me. Luana Lucia Alves de Azevedo. A Prof.ª. Luana fez a leitura do
processo, com parecer favorável. O Prof. Ricardo explicou como está o andamento da SEMAT e as
dificuldades enfrentadas para conseguir palestrantes e a falta de recursos para realizar o evento e solicitou a
ajuda e participação dos demais professores. Também convidou os professores para participar do curso de
transmissão das palestras no YouTube, que será ministrada pela Técnica Juliana. A Técnica Juliana
comentou que será oferecido uma explicação do aplicativo StreamYard, quinta-feira, dia 20/10/2022, a
partir das 9:00 horas. O parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (19 votos
favoráveis). Nono Ponto de Pauta: Escolha de novo coordenador do Laboratório de Matemática -
LABMAT. Interessado: Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido. A Prof.ª. Dra. Gabi fez a leitura do processo e
deu encaminhamento para definir o novo coordenador, sendo indicada a Prof.ª. Dra. Marcia Rosa Uliana.
Foi colocado em votação, sendo aprovado por 18 votos favoráveis e 1 abstenção. Décimo Ponto de Pauta:
Processo n° 23118.013370/2022-17 - Liberação para Colação de Grau em Porto Velho. Interessado: Prof.
Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. O Prof. Dr. Marlos explicou como foi o processo da viagem, que
utilizou recurso próprio e que não ouve danos aos alunos. Foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade (19 votos favoráveis). Décimo Primeiro Ponto de Pauta: Processo n° 23118.013547/2022-
77 - Mudança no cronograma de Cálculo III. Interessado: Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. O
Prof. Dr. Marlos explicou como funcionará a mudança no cronograma da sua disciplina. O Prof. Carlos
perguntou se precisaria passar em reunião a situação dele de mudança de aulas das disciplinas que ele
ministra nesse semestre, no período que ficou afastado para tratamento de saúde. A Prof.ª. Gabi orientou
que sim, que poderia passar em reunião para segurança do professor. O pedido do Prof. Marlos foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (19 votos favoráveis). Décimo Segundo Terceiro
Ponto de Pauta: Processo n° 23118.003279/2022-85 - Proposta de ação de extensão intitulada "V
Workshop de Estatística aplicada". Interessada: Prof.ª. Dra. Vania Correa Mota. Parecer: Prof. Dr.
Emerson da Silva Ribeiro. O Prof. Emerson explicou o processo de análise do projeto de ação de extensão
e finalizou com relato favorável. Foi colocado em votação, sendo aprovado por 18 votos favoráveis e 1
abstenção. Décimo Terceiro Ponto de Pauta: Processo nº 23118.013827/2022-85 - Definir as disciplinas
que receberão monitores do Programa de Monitoria Acadêmica 2022.2 e 2023.1 e Compor comissão para
montar Edital e realizar o processo seletivo dos monitores. A Prof.ª Dra. Gabi fez a leitura do processo,
informou que são duas vagas para o Departamento, e procedeu os encaminhamentos para definir as
disciplinas e a composição da comissão. O indicativo foi para as disciplinas: 2022.2: Probabilidade II
(Estatística), Cálculo II (Matemática); 2023.1: Matemática I (Matemática), Cálculo I (Estatística). Colocou
em votação, sendo aprovado por 18 votos favorável e 1 abstenção. Definiu-se a comissão para montar
Edital com indicativo para os professores Carlos, Josivan, Reginaldo e Marcia. Foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade (19 votos favoráveis). Às onze horas foi solicitado aos Conselheiros do
DAME a possibilidade de estender a reunião por mais alguns minutos para contemplar as inclusões de
pauta, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (19 votos favoráveis). Inclusão de
Pauta: 1º) Processo nº 23118.013137/2022-26 - “Aproveitamento de disciplina da acadêmica Poliane
Gonsalves da Costa” -. O Prof. Marcio fez uma explanação do processo, que entrou em votação, sendo
aprovado por 18 votos favoráveis e 1 abstenção. 2º) Disciplina Inferência Bayesiana. A Prof.ª. Dra. Gabi
explicou que os alunos questionaram a falta de professor, e comentou sobre a contratação do Prof. Ithalo
aprovado no concurso que está em processo de tramitação. Procedeu-se os encaminhamentos e como
indicativo houve duas propostas. Indicativo 01: A disciplina será ofertada de forma compartilhada entre
professores até que o processo de contratação se concretize. 02: Solicitar à PROGRAD via processo que
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eles encaminhem um professor para ministrar a disciplina. Foi colocado em votação, com 10 votos no
indicativo 02, com 5 abstenções e 2 votos no indicativo 01. Dessa forma, o indicativo 02 foi o escolhido,
demostrando a necessidade e urgência de solicitar à PROGRAD que contrate um professor para ministrar a
disciplina. Os conselheiros e a Chefe do Departamento Prof.ª. Gabi reforçaram a importância e necessidade
em efetuar a contratação do professor aprovado do último concurso. Foi exposto pela Prof.ª. Vania as
dificuldades enfrentadas pelos professores que ministram aulas no curso de Bacharelado em Estatística,
que estão sobrecarregados, com aulas, ordem de serviço, organização de evento, mostra do curso, haja
visto que muitos professores que atuam no curso de Bacharelado em Estatística estão afastados: Professora
Dra. Roziane afastada para capacitação; Prof. Bruno afastado para resolver assuntos pessoais; Prof.ª.
Elisangela afastada para cursar doutorado; sem contar que o Prof. Felipe, primeiro colocado no último
concurso, pediu exoneração; e a Prof. Laís pediu vacância. 3º) Processo 23118.014080/2022-82 –
“Aproveitamento de disciplina da acadêmica Luciene Ferreira Da Silva Gouveia”. Foi explicado o
processo pela comissão. O parecer favorável foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.
4º) Participação nas aulas presenciais do PROFSAÚDE - UNIR. O Professor Josivan explicou o processo
de deslocamento a Porto Velho para participar do segundo encontro das aulas presenciais da Turma 4 do
PROFSAÚDE – UNIR, que ocorrerá no PGBIOEXP nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade (17 votos favoráveis). 5º) Presidência do NDE da
Estatística. Retirado de pauta. Informes dos Conselheiros: Prof. Márcio: Agradeceu ao departamento
pelo afastamento concedido para participar do "IV Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em
Matemática e Estatística", e destacou que fez parte dos 5% dos representantes da região Norte no evento.
Além disso, informou que o seu trabalho apresentado no evento foi publicado recentemente em um jornal
internacional. Prof. Josivan: Informou que um professor do Departamento de Física cometeu uma atitude
estranha e inconveniente essa semana, ao entrar no Laboratório de Estatística sem retirar a chave na
portaria, que após ser questionado como ele conseguiu entrar, pois no momento a chave estava com a
técnica Juliana, comentou que possui a chave do local e por isso entrou. Vale ressaltar que os laboratórios
(LABGEO e LABEST) possuem somente uma cópia das chaves, cópia esta que fica disponível na guarita e
somente pode ser utilizada mediante registro na lista de controle, de modo que este conselho não entende
como um professor de outro Departamento teria a chave do Laboratório de Estatística e, por esse motivo,
solicita esclarecimentos. Prof.ª. Vania: Informou que dia 07 de novembro ocorrerá a mostra dos cursos no
I Simpósio Integrado do Campus da UNIR Ji-Paraná, com participação de alunos do terceiro ano de
escolas públicas e particulares, e que o DAME ficará responsável por dois laboratórios. Laboratório de
Matemática (LABMAT) - Apresentação do Curso de Licenciatura em Matemática com desenvolvimento de
atividades práticas. Responsável: Prof.ª Marcia Rosa Uliana e Profa. Eliana Alves Pereira Leite.
Laboratório de Estatística (LabGeo) - Apresentação do Curso de Bacharelado em Estatística. Responsável:
Prof.ª Luana Lucia Alves de Azevedo e Prof. Josivan Ribeiro Justino. Prof.ª. Márcia: Comentou sobre o
dia 07 de novembro em relação à mostra para apresentar o curso de Licenciatura em Matemática, e
solicitou a ajuda e colaboração de todos os professores. Prof. Emerson: Falou sobre o Programa
Residência Pedagógica que teve o Subprojeto de Matemática do DAME aprovado e está em fase cadastro
dos bolsistas na base de dados da CAPES. Também comentou sobre a questão de uma mesma sala de aula
ser agendada para mais de um professor, nesse caso a Sala 2 do Bloco 7, que no momento está com aulas
agendadas no mesmo dia e horário para o Prof. Carlos e Prof. Emerson. Prof. Carlos: Também comentou a
questão relacionado à sala de aula agendada no mesmo dia e horário para dois professores citados
anteriormente. Prof. Nerio: Informou que está aberto no SIGAA a Avaliação dos Cursos de Graduação e
pede para que todos os professores participem do processo, respondendo ao questionário e ajudando a
divulgar para os alunos. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e sete minutos, o Presidente do
Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Vania Corrêa Mota, secretária ad hoc,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
 

Documento assinado eletronicamente por VANIA CORREA MOTA, Docente, em 20/10/2022, às
18:51, 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 ENOQUE DA SILVA REIS, Docente, em 20/10/2022, às
20:19, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
20/10/2022, às 20:52, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
21/10/2022, às 00:19, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 21/10/2022, às 11:30, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Vice-Chefe de
Departamento, em 21/10/2022, às 11:45, 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 GABI NUNES SILVA, Chefe de Departamento, em
21/10/2022, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 21/10/2022,
às 11:53, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 21/10/2022, às 11:54, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
21/10/2022, às 12:13, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
21/10/2022, às 13:30, 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 PATRICIA BATISTA FRANCO, Docente, em 21/10/2022,
às 13:57, 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 MARCIA ROSA ULIANA, Docente, em 21/10/2022, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
21/10/2022, às 18:09, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
21/10/2022, às 19:38, 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
22/10/2022, às 07:28, 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 ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
27/10/2022, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1141524 e o código CRC 6E2A6262.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 1141524
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 
10ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP/DAME

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e sete minutos, teve
início por web conferência, a décima Reunião Ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de
Matemática e Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná, sob a presidência da chefe do Departamento,
Prof.ª Dr.ª. Gabi Nunes Silva.  Além da presidente, compareceram os seguintes membros: Carlos Alberto
Almendras Montero, Emerson da Silva Ribeiro, Eliana Alves Pereira Leite, Enoque da Silva Reis,
Fernando Luiz Cardoso, Gabi Nunes Silva, Josivan Ribeiro Justino, Juliana Valin Campos, Luana Lúcia
Alves de Azevedo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcio Costa Araújo Filho, Marlos Gomes de
Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Reginaldo Tudeia dos Santos, Ricardo
José Souza da Silva e Vania Corrêa Mota. Conselheiros com ausência justificada: Elisângela Candeias
Biazatti encontra-se afastada para doutoramento; Roziane Sobreira encontra-se afastada para capacitação.
As conselheiras Marcia Rosa Uliana e Irene justificaram suas ausências pois estão trabalhando na recepção
da Semana de integração. Comunicados da chefia: A professora Gabi reforçou que a reunião ordinária do
mês de novembro foi antecipada para a segunda-feira devido às atividades da Semana de Integração e
aproveitou para reforçar sobre a importância da participação de todos. Informou também sobre a urgência
de deliberação acerca do primeiro item de pauta. Inclusões de Pauta. Foram aprovadas por unanimidade a
inclusão das seguintes pautas: 1º) Processo nº 23118015118/2022-34: Pedido de estágio da discente Sueli
Aparecida Spesia Santana, mestranda do Mestrado em Educação Matemática. 2°) Proposta de parceria e
Solicitação de Criação de Grupo de Pesquisa em Jurimetria feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia – TJRO. Primeiro Ponto de Pauta: Processo nº 23118.015034/2022-09 - Solicitação de redução
de curso de graduação por extraordinário aproveitamento em estudos. Interessado: Melquisadec de Souza
Oliveira. A professora Gabi explicou que o discente estava cursando apenas TCC, que na estatística é uma
disciplina e que ao ser aprovado no mestrado na UNB, o discente adiantou a defesa e foi aprovado no TCC,
cumprindo assim toda a carga horária exigida do curso. No entanto, por se tratar de uma disciplina, TCC
somente pode ser consolidada no Sistema SIGAA a partir do dia 27/12/2022, o que gera no histórico do
requerente um status formando ao invés do status de formado, o que ocasionou o indeferimento da
matrícula do estudante no mestrado. A professora informou que verificou a possibilidade de consolidação
da disciplina TCC junto à DIRCA, mas esta informou que a consolidação da disciplina não pode ser
realizada com o calendário acadêmico em curso, e como alternativa, sugeriu que o discente recorresse à
resolução n° 505/CONSEA, e solicitasse redução de curso de graduação por extraordinário aproveitamento
em estudos (1153438). O discente fez a solicitação via processo SEI e encaminhou ao NDE/Estatística no
dia 03/11/2022, que analisou os documentos anexados ao processo e considerou admissível a solicitação,
uma vez que o aluno solicita apenas TCC, que já foi defendido e aprovado. O NDE/Estatística sugeriu
ainda que a avaliação da banca seja realizada por meio de apresentação de seminário. Diante do exposto,
seguindo o que preconiza a resolução que embasa este requerimento, NDE/Estatística trouxe para este
conselho, o seguinte indicativo: Que este conselho siga a deliberação do NDE/Estatística e aprove a
solicitação do discente com Banca examinadora composta pelos Professores titulares: Dra. Gabi Nunes
Silva, Dra. Lais Mayara Azevedo Barroso e Dr. Nerio Aparecido Cardoso; Professores suplentes: Dr.
Josivan Ribeiro Justino e Dr. Felipe Sousa Quintino, a ser realizada segunda-feira, 07/11/2022 às 15h
(horário de Brasília) via Google Meet. Link da sala: https://meet.google.com/vqg-tqdu-dkb. Após
discussões o indicativo foi aprovado por unanimidade. Segundo Ponto de Pauta: Processo
nº    23118.014618/2022-59  - Proposta de Ação de Extensão como  Projeto,  intitulada  “Seja Federal

https://meet.google.com/vqg-tqdu-dkb
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!!!”,  Interessado:  Prof. Dr.  Enoque da Silva Reis.  Parecer:  Prof. Dr. Ricardo José Souza Silva. O
professor Enoque informou que a proposta foi feita para concorrer ao edital PIBEC e agradeceu a agilidade
de apreciação e aprovação da proposta dado o curto prazo existente para submissão. Após discussões o
parecer foi aprovado com 15 votos favoráveis e uma abstenção.   Inclusão de Pauta: 1º)  Processo nº
23118015118/2022-34: Pedido de estágio da discente Sueli Aparecida Spesia Santana, mestranda do
Mestrado em Educação Matemática. O professor Enoque informou sobre a grande dificuldade de
aprendizado dos alunos da disciplina de Matemática I e reforçou que, tal como despacho em anexo ao
referido processo, a professora Márcia, que ministra a disciplina, já aceitou que a discente curse o estágio
na disciplina dela. Após discussões, o pedido foi aprovado por 13 votos favoráveis e 2 abstenções. 2°)
Proposta de parceria e Solicitação de Criação de Grupo de Pesquisa em Jurimetria feita pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia – TJRO. O professor Nerio explanou sobre a proposta do TJRO em fechar
parceria com o departamento e reforçou a importância dessas parcerias. A professora Gabi fez a leitura do
ofício encaminhado pelo TJRO. Nesse momento o professor Carlos entrou na sala e justificou seu atraso
pois estava em atendimento a alunos e solicitou direito a voto. Não havendo objeções do conselho, após
discussões, procedeu-se à votação, e a proposta de parceria e solicitação de Criação de Grupo de Pesquisa
em Jurimetria foram aprovados por unanimidade. Informes dos Conselheiros:  Prof.  Nerio: Reforçou
sobre os prazos para que os colegas realizem a avaliação institucional via SIGAA; Prof. Marlos: Pediu aos
colegas do NDE/Matemática que não se esqueçam das reuniões que estão sendo realizadas às terça-feiras;
Prof. Josivan: Informou sobre os assentos vagos no Conselho de Campus (CONSEC-JP) para
representante docente. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quarenta e quatro 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, Chefe de Departamento, em
07/11/2022, às 14:21, 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 REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
07/11/2022, 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 07/11/2022, às
14:27, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
07/11/2022, às 14:27, 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 MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
07/11/2022, às 14:30, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 07/11/2022,
às 14:31, 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 PATRICIA BATISTA FRANCO, Docente, em 07/11/2022,
às 14:36, 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 FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 07/11/2022,
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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
07/11/2022, às 14:55, 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 CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 07/11/2022, às 15:05, 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 da Comissão, em 07/11/2022, às 15:37, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
07/11/2022, às 15:38, 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
07/11/2022, às 15:40, 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 VANIA CORREA MOTA, Docente, em 07/11/2022, 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 RICARDO JOSE SOUZA DA SILVA, Docente, em
07/11/2022, às 17:31, 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 de Laboratório,
em 07/11/2022, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1156081 e o código CRC 45DE5422.

Referência: Processo nº 99955899.000026/2019-88 SEI nº 1156081
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 
11ª Reunião Ordinária de 2022 do CONDEP - DAME

 
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas teve início, por web
conferência, a décima primeira reunião ordinária do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática
e Estatística do Campus  da UNIR de Ji-Paraná, sob a presidência da chefe do Departamento Gabi Nunes
Silva. Além da Presidente, compareceram os seguintes membros: Carlos Alberto Almendras Montero,
Eliana Alves Pereira Leite, Emerson da Silva Ribeiro, Enoque da Silva Reis, Fernando Luiz Cardoso, Irene
Yoko Taguchi Sakuno, Ithalo Coelho de Sousa, Josivan Ribeiro Justino, Juliana Valin Campos, Luana
Lúcia Alves de Azevedo, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcia Rosa Uliana, Marcio Costa Araújo
Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patricia Batista Franco, Reginaldo
Tudeia dos Santos, Ricardo José Souza da Silva. A professora Roziane Sobreira dos Santos solicitou para
participar da reunião e assim poder escolher as disciplinas do semestre 2022-2, após isso só participaria
como ouvinte. O professor Lenilson Sergio Candido justificou a sua ausência por motivos de saúde. A
professora Vânia Correa Mota justificou sua ausência, pois encontra-se participando do evento Hackathon
Inovatec Leite – 2022. A conselheira Elisângela Candeias Biazatti encontra-se afastada para
doutoramento. Comunicados da chefia: A professora Gabi: (a) informou que o departamento tem um
representante docente do Campus; (b) informou também da confraternização do final do ano que o
Campus está organizando para sexta-feira 09/12/2022. Inclusões de Pauta. 1. Plano anual docente do
professor Ithalo Coelho de Sousa; 2. Mudança de cronograma da disciplina metodologia e prática do
ensino fundamental ministrada pela Profa. Eliana; 3. Sorteio do Vice-coordenador da Semana da
Matemática de 2023. Após consulta, as inclusões de pauta foram aprovadas por unanimidade. A professora
Gabi deu as boas-vindas ao professor Ithalo e também sugeriu juntar os dois primeiros itens de pauta
relacionados à distribuição das disciplinas da Matemática e da Estatística do semestre 2022-2. A professora
Marcia sugeriu o indicativo de juntar também o terceiro item de pauta por tratar-se dos pedidos de
disciplinas por parte dos alunos. O professor Marlos informou que na tabela que o NDE de Matemática
elaborou com as disciplinas que serão ofertadas no semestre 2022-2 já considerou as disciplinas que foram
solicitadas por parte dos discentes. A Profa. Gabi informou também que teve pedido das disciplinas de
Inferência Bayesiana e Informática Aplicada a Estatística por parte de alunos da Estatística. Diante o
exposto foi dado o seguinte indicativo: juntar os três primeiros itens de pauta e o quarto item relacionado
ao pedido de docentes para ministrar disciplinas do departamento da Física ser tratado separadamente.
Sendo colocado em votação o indicativo foi aprovado por unanimidade. Primeiro, Segundo e Terceiro
Pontos de Pauta. Distribuição das disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática: Geometria
Plana - professora Lúcia; Metodologia da Pesquisa Científica - professora Irene; Matemática III - professor
Fernando; Filosofia das Ciências – professor Ricardo;   Tecnologias Educacionais aplicadas ao Ensino de
Matemática - professor Emerson; Educação e Inclusão no Ensino de Matemática - professora Márcia;
Geometria Analítica e Vetorial (noturno visando atender ambos os cursos Matemática e Estatística) -
professor Enoque;  Tópicos de Educação Matemática - professora Eliana; Cálculo II - professora Lúcia;
Cálculo Numérico - professor Reginaldo; Geometria Analítica e Vetorial (Vespertino) - professor Enoque;
Cálculo III - professor Marlos; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II – professor Fernando;
Cálculo IV - professor Marlos; Matemática Financeira - professor Ricardo; Projeto de Pesquisa de TCC -
professora Eliana; Álgebra Linear - professor Carlos; Estágio Supervisionado do Ensino Médio II -
professora Márcia; Variáveis Complexas - professor Reginaldo; Optativa-História da Educação - professor
Emerson; Optativa-Língua Portuguesa - professora Irene; Análise Real I (Vespertino) - professor Marcio;
Trabalho de Conclusão de Curso-TCC - professora Gabi; Análise Real I (noturno) - professor Marcio.
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Distribuição das disciplinas do curso de Bacharelado em Estatística: Cálculo I – professora Gabi;
Estatística II - professora Vania; Algoritmos e Técnicas de Programação - professora Patrícia; Cálculo III -
professor Reginaldo; Probabilidade II - professor Ithalo; Inferência II - professora Luana; Amostragem -
professora Vania; Computação Estatística - professora Roziane; Optativa II - professora Roziane; Análise
de Regressão - professor Ithalo; Planejamento de experimentos II - professora Vania; Pesquisa de Mercado
e Opinião - professor Nerio; Optativa IV - professora Luana;   Atividades Extracurriculares - professora
Gabi; Estágio Supervisionado - professor Nerio; Controle Estatístico de qualidade - professora Luana,
TCC-120 - professora Gabi; Inferência Bayesiana – Professor Ithalo; Informática Aplicada a Estatística
(Vespertino) – professora Patrícia. No final da distribuição, as disciplinas de Fundamentos da Pesquisa
Estatística, Análise Multivariada II e Análise de Dados Categóricos não estavam ainda cobertas, pelo que o
Prof. Josivan sugeriu assumir elas, e assim que o novo professor for chamado assumir essas três
disciplinas. A Profa. Lúcia perguntou se a previsão de chamar o novo professor é imediata. A Prof. Gabi
respondeu que o Departamento já conta o código de vaga do professor Felipe e que só está faltando o
código do professor Josivan. O professor Nerio comentou que tempo atrás já teve o deslocamento de um
professor do DAME para Porto Velho e que a proposta foi que enquanto o novo professor não chegasse
para assumir o cargo o Departamento não conseguiria encaminhar o professor para Porto Velho para não
ficar um vácuo e sugeriu que seja deliberado essa proposta. Além disso, sugeriu também de trazer o código
de vaga de Porto Velho para o DAME. A Profa. Gabi comunicou que já solicitou o código de vaga do
professor Josivan através do processo 23118.014907/2022-58. O Prof. Josivan informou que o professor
Valmir do DACC entrou em contato com a Comissão de Provimento e Movimentação de Pessoal - CPMP e
foi informado que eles iriam analisar o processo, o mais rápido possível, e enviar o código de vaga para o
DAME. O professor Enoque disse que se deve ter muito cuidado com esse assunto de Código de Vaga para
não perder ele. Encerrado a discussão, a distribuição foi colocada em votação: aprovada por unanimidade.
Quarto ponto de pauta: Processo nº 23118.012746/2022-68 - Solicitação de disciplinas feito pelo DAF-
JP. O departamento de Física solicitou docentes para ministrar no Curso de Licenciatura em Física as
disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral (160h), Cálculo de Várias Variáveis (80h); e no Curso de
Bacharelado em Física a disciplina de Cálculo Diferencial (120h). O professor Carlos manifestou seu
interesse em ministrar a disciplina de Cálculo Diferencial (120h) e o professor Marcio na disciplina de
Cálculo de Várias Variáveis (80h). Com relação às disciplinas que foram solicitadas ao Departamento de
Ciências Humanas e Sociais e ao Departamento de Educação Intercultural, a professora Eliana manifestou
seu interesse em ministrar a disciplina de Psicologia da Educação (80h). A professora Irene irá ofertar a
disciplina de Língua Portuguesa no Curso de Licenciatura em Matemática e se colocou a disposição para
receber os alunos da Física. Após discussão, foi colocado a votação: aprovado por 17 votos favoráveis e 1
abstenção. Quinto ponto de pauta: Processo n° 23118.016054/2022-99 - Promoção funcional de adjunto
nível 3 para adjunto nível 4. Interessada: Profa. Dra. Vania Corrêa Mota. Parecer: Comissão constituída
por Prof. Ricardo José Souza Silva (Presidente), Profa.  Irêne Yoko Taguchi Sakuno e Prof. Emerson da
Silva Ribeiro. O presidente da comissão apresentou o parecer favorável. Após discussão, seguiu-se
a  votação: aprovado por unanimidade. Sexto ponto de pauta: Processo n°  23118.015510/2022-83  -
"Solicitação de liberação para participar em Porto Velho da Celebração do aniversário de 40 anos da
UNIR". Interessado: Prof. Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. Parecer: ad referendum. Após discussão,
foi aprovado por 16 votos favoráveis e 3 abstenções. Sétimo ponto de pauta: Processo
n°  23118.016023/2022-38  - "Solicitação de liberação para viagem sem ônus".  Interessada:  Profa.
Dra. Vania Corrêa Mota. Parecer: ad referendum. Após discussão, foi aprovado por 18 votos favoráveis e
1 abstenção. Oitavo ponto de pauta: Processo n°  23118.003279/2022-85  - "Relatório final da ação de
extensão intitulada "V Workshop em Estatística Aplicada".  Interessada:  Profa. Dra.  Vania Corrêa
Mota. Parecer: Profa. Me. Luana Lúcia Alves de Azevedo. A Profa. Luana fez a leitura do processo, com
parecer favorável. Após discussão, foi colocado a votação: aprovado por 12 votos favoráveis e 2
abstenções. Nono ponto de pauta: Processo n°  23118.009944/2022-44  - "Pedido de redistribuição  da
Unifesspa para Unir.  Interessado:  Prof. Dr.  Dilson Henrique Ramos Evangelista. A Presidente do
Conselho, Profa. Gabi, lembrou os conselheiros de que na reunião ordinária do Condep DAME-JP,
realizada no dia 10 de agosto, já havia sido apreciado o primeiro pedido de redistribuição do Prof. Dilson,
tal como registrado em ata (documento SEI n° 1061711). Na ocasião, os conselheiros manifestaram seu
interesse em receber o professor, porém, no momento o departamento não tinha vaga disponível. Além
disso, a Presidente lembrou também que junto ao pedido do Prof. Dilson veio o pedido de distribuição da
Profa. Cristiane, esposa do Prof. Dilson. Informou também que ambos os professores ainda têm interesse
na redistribuição e já encaminharam toda as documentações prevista na resolução para o pedido de
redistribuição, tal como consta nos processos 23118.009944/2022-44 e 23118.009945/2022-99. A Profa.
destacou que, caso aprovada pelo conselho, a redistribuição do professor Dilson será realizada a fim de
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ocupar a vaga do professor Felipe Sousa Quintino, e informou que o pedido da Profa. Cristiane será
apreciado posteriormente como item de pauta, uma vez que o código de vaga referente à redistribuição por
permuta do Prof. Josivan ainda não foi liberado para o DAME-JP. Como o Prof. Dilson manifestou seu
interesse e sua vinda condicionada à vinda de sua esposa, Profa. Cristiane para uma segunda possível vaga,
a Presidente do Conselho sugeriu analisar o pedido do Prof. Dilson levando em consideração também o
pedido da Profa. Cristiane. Abrindo para discussão: O professor Nerio posicionou-se favorável aos pedidos
de redistribuição de ambos os professores devido ao trabalho que eles realizaram quando atuaram no Curso
de Estatística. Porém, deixou claro que, caso a professora Cristiane venha para o Curso de Estatística, com
a vaga da Estatística, ela deve atuar preferencialmente no Curso de Estatística e, por tanto, deve estar apta
para atuar em qualquer disciplina do Curso de Estatística. Caso o curso não tenha demandas pendentes ela
poderia atuar em outros Cursos. O Prof. Josivan também pediu a palavra e posicionou-se favorável ao
pedido do Prof. Dilson e da esposa dele. A Profa. Luana também manifestou-se favorável aos pedidos dos
professores Dilson e Cristiane devido as dificuldades que o Curso de Estatística está enfrentando
atualmente. O professor Josivan comunicou que o código de vaga dele já está disponível e que
possivelmente na próxima reunião seja discutido esse assunto. Após discussão, foi colocado a votação:
aprovado por 15 votos favoráveis e 4 abstenções. Décimo ponto de pauta: Processo
n°  23118.014938/2022-17  - "Proposta de ação de extensão intitulado:  Ler, Contar e Brincar,  do Edital
PIBEC/2022".  Parecer:  Profa. Lucia de Fátima de Medeiros Brandão Dias.  Interessada:  Profa.
Dra. Marcia Rosa Uliana. A Profa. Lúcia fez a leitura do processo, com parecer favorável. Após discussão,
foi colocado a votação: aprovado por 18 votos favoráveis e 1 abstenção. Décimo primeiro ponto de
pauta: Processo n° 23118.014828/2022-47 - "Proposta de ação de extensão intitulado: Aplicabilidade das
Ferramentas Básicas do Google no Processo de Ensino e Aprendizagem,  do Edital
PIBEC/2022". Parecer: Prof. Dr. Enoque da Silva Reis. Interessada: Profa. Me. Patrícia Batista Franco.
O Prof. Enoque fez a leitura do processo, com parecer favorável. Após discussão, foi colocado a votação:
aprovado por 18 votos favoráveis e 1 abstenção. Décimo segundo ponto de pauta: Processo n°
23118.016280/2022-70  - Mudança no horário da disciplina de Cálculo I.  Interessado: Prof. Me. Carlos
Alberto Almendras Montero. O Prof. Carlos informou ao conselho que por motivos de saúde não
conseguiu dar início às aulas de Cálculo I de acordo com o calendário acadêmico, por tanto, em acordo
com os discentes, teve que fazer alterações do cronograma para poder completar a carga horária. Após
discussão, foi aprovado por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Décimo terceiro ponto de pauta: Escolha
de novo coordenador para os Laboratórios de Estatística, dado a transferência do Prof. Josivan para DACC
em Porto Velho. Interessado: Prof. Dr.  Josivan Ribeiro Justino. A Profa. Patrícia se disponibilizou para
coordenar os Laboratórios de Estatística. Após discussão, foi colocado em votação: aprovado por
unanimidade. Décimo quarto ponto de pauta: Solicitação de recurso para colocação de portões de grades
nas portas dos Laboratórios de Estatística, tendo em vista o recebimento de novos equipamentos e a
melhoria da segurança dos laboratórios. Interessado:  Prof. Dr.  Josivan Ribeiro Justino. O professor
Josivan ressaltou da importância de ter uma boa segurança dos Laboratórios de Estatística devido aos
equipamentos que ficam neste local. O Prof. Nerio lembrou da situação na qual alguns colegas de fora do
departamento fizeram cópias, sem permissão, da chave dos laboratórios. Além disso, sugeriu que os novos
equipamentos que estão vindo sejam reservados unicamente para o curso de Estatística e que os demais
equipamentos sejam disponibilizados para os outros departamentos do campus. A professora Gabi
informou que foi feito um SOS solicitando que fossem trocados os miolos dos laboratórios, mas a resposta
foi que a troca não resolveria o problema e por essa razão que surgiu a idéia de colocar os portões. Além
disso, reforçou também a idéia de disponibilizar os equipamentos que estão chegando unicamente para o
departamento e disponibilizar os outros equipamentos para os demais departamentos. O professor Josivan
informou que, devido a não ser atendido o SOS, junto com a técnica Juliana trocaram a fechadura dos
laboratórios. A professora Patrícia disse que anteriormente os laboratórios tinham um regimento vigente a
ser seguido e disse que vai verificar de novo esses regimentos para depois enviar a todos os funcionários do
Campus. Enfatizou também que o portão só vai resolver o problema da segurança, porém não vai resolver
o problema de alguém tirar cópia das chaves e por isso a necessidade de fazer valer o regimento. A técnica
Juliana ressaltou a importância das grades de segurança, além disso enfatizou que por serem ambientes
públicos também acha necessário o uso de câmeras de segurança nos laboratórios, principalmente com a
chegada dos novos equipamentos. Por outro lado, devido a necessidade dos outros departamentos,
manifestou-se contra a exclusividade dos novos equipamentos que estão vindo só para o departamento
DAME e sugeriu ao conselho que analise essa situação. A professora Patrícia reforçou a importância do
uso de câmeras de segurança e, com relação à exclusividade o posicionamento foi contra e sugeriu que a
preferência deve ser para o Curso de Estatística. Sugeriu também que os laboratórios devem estar
disponíveis para os discentes sob responsabilidade de um monitor. Logo depois, às 11h6min, a professora



3/10/23, 10:29 AM SEI/UNIR - 1193931 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1327763&infra_sistema=100000100&… 4/6

Patrícia pediu permissão para sair da reunião pois tinha outro compromisso. Após discussão, foi colocado a
votação: aprovado por unanimidade.   Inclusões de Pauta: 1º) Plano anual docente. Interessado: Prof.
Ithalo Coelho de Sousa. A professora Gabi afirmou ter falado com o professor Ithalo que, devido ao estágio
provatório do professor, é importante apresentar o plano de trabalho relacionado ao semestre que está
finalizando para registrar o trabalho que ele está realizando. Cabe ressaltar que o plano do professor não
atende as exigências de um plano anual que são ensino, pesquisa e extensão, já que é um caso especial,
pois o professor tomou posse no dia 17 de novembro de 2022, praticamente já finalizando o semestre e, por
tanto não tem como o professor propor e executar essas diferentes atividades. Após discussão, foi colocado
em votação: aprovado por unanimidade. 2º) Mudança de cronograma da disciplina Metodologia e Prática
de Matemática do Ensino Fundamental. Interessada: Profa. Eliana. A professora Eliana informou que em
acordo com os alunos ministrou 4 aulas a partir do dia 6 de outubro. Dessa forma encerrou a disciplina de
40 horas no dia 01 de dezembro. Após discussão, foi colocado em votação: aprovado com 16 votos
favoráveis e 1 abstenção. 3º) Sorteio do Vice Coordenador da Semana da Matemática de 2023.
Interessado: Prof. Enoque. O conselho procedeu a um sorteio eletrônico. A conselheira. Eliana foi
sorteada. Em votação: aprovado por 16 votos favoráveis e 1 abstenção. Informes dos Conselheiros:
Profa. Gabi: Lembrou a todos que está marcado uma reunião extraordinária no dia 23 de dezembro para
aprovar os planos de aula das disciplinas do próximo semestre. Além disso, comunicou a proposta do
professor Marlos em fazer a reunião de forma presencial. Logo o professor Marlos reforçou a proposta da
reunião e de um almoço de confraternização. Prof. Marcio: O professor falou sobre os livros online
disponíveis pela Unir. Se disponibilizou em mostrar como procurar eles a qualquer um que tiver interesse.
Prof. Marlos: Lembrou ao conselho que, o prazo para encaminhar os planos das disciplinas para o NDE é
até o dia 15 de dezembro. Os planos que não forem aprovados serão devolvidos no dia 16 de dezembro e
estes devem corrigidos e ser entregues até o dia 19 de dezembro. O professor Reginaldo informou que para
facilitar para o NDE fazer a análise dos planos de ensino será disponibilizado no SEI um modelo padrão de
plano de ensino. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta e dois minutos, a Presidente do
Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Carlos Alberto Almendras Montero,
secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 
4ª Reunião Extraordinária de 2022 do CONDEP/DAME

 
Aos vinte três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e três minutos, teve
início por web conferência (link:  meet.google.com/pma-jxwx-ifj) a quarta Reunião Extraordinária do
Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística do Campus da UNIR de Ji-Paraná, sob
a presidência da chefe do Departamento, Profa. Dra. Gabi Nunes Silva.   Além da presidente,
compareceram os seguintes membros: Carlos Alberto Almendras Montero, Emerson da Silva Ribeiro,
Eliana Alves Pereira Leite, Fernando Luiz Cardoso, Ithalo Coelho de Sousa, Juliana Valin Campos, Luana
Lúcia Alves de Azevedo, Irene Yoko Taguchi Sakuno, Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão, Marcio
Costa Araújo Filho, Marlos Gomes de Albuquerque, Nerio Aparecido Cardoso, Patrícia Batista Franco e
Reginaldo Tudeia dos Santos. Conselheiras com ausência justificada: Professora Roziane Sobreira
encontra-se em período de férias e a professora Vania Correa Mota justificou a ausência por motivos de
saúde. Comunicados da chefia:  O prazo de Avaliação Institucional foi prorrogado; e que o prof. Marlos
estava em consulta médica e assim que fosse possível participaria da reunião. Pontos de pauta:
1)  Processo nº  23118.016539/2022-82  - Planos de ensino das disciplinas do curso de Licenciatura em
Matemática referentes ao semestre 2022/2. O prof. Reginaldo relatou que os planos de ensino foram
apreciados pelo NDE do curso de Licenciatura em Matemática e que, após a solicitação de ajustes aos
professores e de os ajustes terem sido atendidos, todos os planos foram aprovados, sendo: Geometria Plana
- Professora Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias; Tecnologias Educacionais Aplicadas ao Ensino
de Matemática - Professor Emerson da Silva Ribeiro; Geometria Analítica e Vetorial (vespertino) -
Professor Enoque da Silva Reis; Geometria Analítica e Vetorial (noturno)- Professor Enoque da Silva Reis;
Educação e Inclusão no Ensino de Matemática - Professora Márcia Rosa Uliana; Cálculo II- Professora
Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias; Cálculo Numérico - Professor Reginaldo Tudeia dos Santos;
Cálculo III - Professor Marlos Gomes de Albuquerque; Cálculo IV- Professor Marlos Gomes de
Albuquerque; Projeto de Pesquisa de TCC - Professora Eliana Alves Pereira Leite - Tópicos de Educação
Matemática - Professora Eliana Alves Pereira Leite; Álgebra Linear - Professor Carlos Alberto Almendras
Montero; Estágio Supervisionado do Ensino Médio II - Professora Márcia Rosa Uliana; Variáveis
Complexas - Professor Reginaldo Tudeia dos Santos; Análise Real I (noturno) - Professor Márcio Costa de
Araújo Filho; Análise Real I (vespertino) - Professor Márcio Costa de Araújo Filho; História da Educação -
Professor Emerson da Silva Ribeiro; Metodologia da Pesquisa Científica - Professora Irene Yoko Taguchi
Sakuno; Matemática III - Professor Fernando Luiz  Cardoso; Filosofia das Ciências - Professor Ricardo
José Souza da Silva; Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II- Professor Fernando Luis Cardoso;
Matemática Financeira- Professor Ricardo José Souza da Silva e Língua Portuguesa - Professora Irene
Yoko Taguchi Sakuno. Após discussões o parecer foi aprovado com 10 votos favoráveis e 3 abstenções. 2) 
Processo nº  23118.016555/2022-75  - Planos de ensino das disciplinas do curso de Bacharelado em
Estatística referentes ao semestre 2022/2. A profa. Gabi relatou que os planos de ensino foram apreciados
pelo NDE do curso de Estatística e que, após a solicitação de ajustes aos professores e de os ajustes terem
sido atendidos, todos os planos foram aprovados, sendo: Cálculo I - professora Gabi Nunes Silva; Estágio
Supervisionado e Pesquisa de mercado e opinião - professor Nerio Aparecido Cardoso; Fundamentos da
pesquisa Estatística,   Análise de dados categóricos e Análise Multivariada II - professor Josivan;
Probabilidade II, Análise de Regressão e Introdução a inferência Bayesiana - professor Ithalo Coelho de
Sousa; Cálculo III - professor Reginaldo Tudeia dos Santos; Inferência II,  Optativa IV e Controle
Estatístico de Qualidade - professora Luana Lúcia Alves de Azevedo; Computação Estatística, Optativa II
e Seminários de Estatística - professora Roziane Sobreira; Estatística II, Planejamento de experimentos II e
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Amostragem - professora Vania Correa Mota; Algoritmos e Técnicas de programação e  Informática
aplicada a Estatística - professora Patrícia Batista Franco. Após discussões o parecer foi aprovado com 13
votos favoráveis. 3) Processo nº 23118.016096/2022-20 - Progressão de Professor Adjunto, classe C, Nível
1  para professor Adjunto, classe C, Nível 2.  Interessada:  Profa. Dra. Irêne Yoko Taguchi
Sakuno.  Parecer:  Prof. Dr. Emerson  da Silva Ribeiro, Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso e Prof. Dr.
Marcio Costa Araújo Filho. Após discussões o parecer foi aprovado com 12 votos favoráveis e 1 abstenção.
A professora Luana iniciou a participação na reunião às 08h:24min e o professor Marlos iniciou às
08h:26min. 4) Processo n°  23118.015598/2022-33  - Progressão  de Professor Adjunto, classe C, Nível
1  para professor Adjunto, classe C, Nível 2.  Interessada:  Gabi Nunes Silva.  Parecer:  Prof. Dr. Nerio
Aparecido Cardoso, Profª. Me          Patrí         cia Batista Franco e Prof. Dr. Ithalo Coelho de Sousa. Após
discussões o parecer foi aprovado com 14 votos favoráveis e 1 abstenção. 5) Processo
n°  23118.009945/2022-99  - Pedido de redistribuição Cristiane Johann Evangelista. A professora Gabi
informou que o pedido está sendo apreciado tendo em vista a aprovação do pedido de redistribuição do
professor Josivan (processo 23118.014907/2022-58, Portaria n° 1192142) e a disponibilidade de código de
vaga (Portaria de aposentadoria n° 1176477), e reforçou que, tal como discutido na última reunião do dia
07/12/2022 e registrado em ata (1193931), caso a professora Cristiane venha para o Curso de Estatística,
com a vaga da Estatística, ela deve atuar preferencialmente no Curso de Estatística e, portanto, deve estar
apta para atuar em qualquer disciplina do Curso de Estatística. Caso o curso não tenha demandas
pendentes, ela poderia atuar em outros Cursos. Após discussões o parecer foi aprovado com 10 votos
favoráveis e 5 abstenções. 6) Processo n° 23118.016289/2022-81- Aprovação Ad Referendum de viagem
para Rio Branco. Interessado: Prof. Me Carlos Almendras. Após discussões o parecer foi aprovado com 13
votos favoráveis e 2 abstenções. 7) Processo n° 23118.002975/2022-74 - Indicação de Banca examinadora
para concurso de professor substituto. Após discussões, teve-se a indicação dos seguintes professores: Na
condição de titulares – Profa. Luana Lúcia Alves de Azevedo, Prof. Ithalo Coelho de Sousa e Prof. Nerio
Aparecido Cardoso; e na condição de suplentes: Profa. Gabi Nunes Silva e Prof. Fernando Luiz Cardoso. 
Tais indicações foram aprovadas com 15 votos favoráveis. 8) Processo n° 23118.017272/2022-41 - Pedido
de aproveitamento de disciplina da discente  Elisângela Guimarães Firmino. Parecer:  Profª. Me.  Patrícia
Batista Franco. Após discussões o parecer foi aprovado com 15 votos favoráveis.  Nada mais havendo a
tratar, às nove horas e dez minutos a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Eliana Alves Pereira Leite, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ALVES PEREIRA LEITE, Docente, em
26/12/2022, 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 IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO, Docente, em
27/12/2022, às 07:21, 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 PATRICIA BATISTA FRANCO, Docente, em 27/12/2022,
às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO TUDEIA DOS SANTOS, Docente, em
27/12/2022, às 12:12, 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, Chefe de Departamento, em
27/12/2022, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em
27/12/2022, 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.

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


3/10/23, 10:29 AM SEI/UNIR - 1204534 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1338972&infra_sistema=100000100&… 3/3

Documento assinado eletronicamente por ITHALO COELHO DE SOUSA, Docente, em
27/12/2022, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO ALMENDRAS MONTERO,
Docente, em 27/12/2022, 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 FERNANDO LUIZ CARDOSO, Docente, em 27/12/2022,
às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLOS GOMES DE ALBUQUERQUE, Docente, em
27/12/2022, às 19:21, 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 MARCIO COSTA ARAUJO FILHO, Docente, em
27/12/2022, às 20:18, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro da Comissão, em 27/12/2022, às 21:25, 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 EMERSON DA SILVA RIBEIRO, Docente, em
28/12/2022, às 20:41, 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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