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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO
CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 09.02.2021
 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, por webconferência, às quinze  horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso. O conselheiro
Josivan Ribeiro Justino se encontra de férias. Comunicados: O presidente do NDE irá solicitar ao chefe de
departamento uma comissão para organizar os TCCs dos discentes do curso de bacharelado em estatística
ao qual não consta no site da biblioteca. Inclusões de pauta: Sem inclusão de pauta. Primeiro Item de
Pauta: O professor Bruno informou que recebeu o processo sob n° 23118.000756/2021-70 com os planos
dos professores Nerio Aparecido, Gabi Nunes, Josivan Ribeiro, Laís Mayara, Vania Corrêa, Irene Yoko,
Luana Lucia, Bruno Soares, Lúcia e Roziane. Após apreciação por todos, colocou-se em votação: Plano de
ensino Prof.º Nerio, disciplina TCC e Atividade Extracurricular: Aprovado por unanimidade. Plano de
ensino Prof.ª Gabi, disciplinas Probabilidade II e Seminários de estatística: Aprovado por unanimidade.
Plano de ensino Prof.º Josivan, disciplinas Amostragem e Pesquisa de Mercado & Opinião: Aprovado por
unanimidade. Plano de ensino Prof.ª Laís, disciplina Inferência I e Análise de Regressão: Aprovado por
unanimidade. Plano de ensino Prof.ª Vânia, disciplina Planejamento I: Aprovado por unanimidade. Plano
de ensino Prof.ª Irene, disciplina de Inglês instrumental: Aprovado por unanimidade. Plano de ensino Prof.ª
Luana, disciplina de Bioestatística e Séries temporais: Aprovado por unanimidade. Plano de ensino Prof.ª
Bruno, disciplina de Computação Estatística  e Cálculo Numérico: Aprovado por unanimidade. Plano de
ensino Prof.ª Lúcia, disciplina de Cálculo II: Aprovado por unanimidade com modificações. Plano de
ensino Prof.ª Roziane, disciplina de Multivariada I e Probabilidade III: Aprovado por unanimidade. Após o
término do ponto de pauta, foi feita a leitura da ata anterior. A Profa. Luana  fez a leitura da Ata da 6a
Reunião extraordinária de Trabalho de 2020 que foi aprovada por unanimidade. O  Prof. Bruno    fez a
leitura da Ata da 1a Reunião ordinária de Trabalho de 2021 que foi aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, às seis horas e dez minutos, o Presidente do NDE deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, Bruno Soares de Castro, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.   

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
09/02/2021, às 19:14, 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Membro de Comissão,
em 09/02/2021, às 19:14, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
09/02/2021, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
09/02/2021, às 19:15, 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 0597291 e o código CRC 6956C358.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0597291
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 16.02.2021
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, por webconferência, às quinze 
horas, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso. O
conselheiro Josivan Ribeiro Justino se encontra de férias, mas participou da reunião para acompanhar as
discussões, entretanto não exerce o voto em decorrência das férias. Comunicados: O presidente do NDE
solicitou ao chefe de departamento uma comissão para organizar os TCCs dos discentes do curso de
bacharelado em estatística ao qual não consta no site da  biblioteca.  O chefe do departamento criou o
processo e será discutido no terceiro item de pauta. Inclusões de pauta: Primeira Inclusão: Revisão dos
planos de Ensino da professora Roziane de Probabilidade III e Análise Multivariada I. Segunda Inclusão:
Definição do calendário de reuniões do NDE no ano de 2021. Não havendo discussão o presidente
procedeu a votação e os itens de pauta foram aprovados por unanimidade.  Primeiro Item de Pauta:
  Próxima avaliação de curso: o Professor Nerio informou que a próxima avaliação do curso de
Bacharelado em Estatística deverá ser feita em meados do mês de fevereiro de 2022 e a chefia deverá
solicitar a avaliação ao MEC em outubro de 2021. A professora Laís falou da importância de já organizar
todo material para não deixar acumular para a época. O professor Bruno apresentou um arquivo com as
disciplinas e sugestão de carga horária. Conforme discutido, o PPC do curso deve sofrer algumas
alterações para atender as novas resoluções do MEC. Inicialmente será solicitado que cada professor
revejam a bibliográfica básica de suas respectivas disciplinas de acordo com os livros que estejam de
preferência na biblioteca central. A bibliográfica complementar, revejam com o que há de mais recente na
literatura. Procedeu-se a  votação:  aprovado por unanimidade. Segundo Item de Pauta:    Ações que
deveremos tomar no ano de 2021. Após discussões, foi sugerido a retirada deste ponto de pauta uma vez
que o professor Bruno vai buscar mais informações sobre  as resoluções novas para formluação do PPC.
Procedeu-se a  votação:  aprovado por unanimidade. Terceiro Item de Pauta:    Auditoria dos TCCs e
suas respectivas atas na biblioteca central.  A professora Luana apresentou a lista de formandos e o
arquivo com a lista de TCCs que estão presentes no site da Biblioteca. Após discussões, foi sugerido que a
professora Luana envie um email para os alunos e seus respectivos orientadores solicitando que os TCCs
sejam publicados no site da Biblioteca setorial da Unir. Os  orientadores terão o   prazo de 15 dias para
responderem a solicitação da comissão. Procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. Quarto Item
de Pauta:   Revisão dos planos de Ensino da professora Roziane de Probabilidade III e Análise
Multivariada I. O professor Bruno apresentou os novos planos de aula da professora e mostrou as
alterações. Após discussões, O NDE entende que a mudança dentro do plano está vinculado ao modo de
aula que cabe apenas ao professor e aluno, sem a necessidade de passar no NDE novamente. Ademais, sem
a necessidade de mudança no sistema SEI. Desta forma, o item foi retirado de pauta. Procedeu-se
a votação: aprovado por unanimidade.  Quinto Item de Pauta: Definição do calendário de reuniões do
NDE no ano de 2021. As datas das reuniões do NDE devem ser informadas ao CONDEP, assim foi
sugerido que as reuniões do NDE do curso de Bacharelado em Estatística para o ano de 2021 deverão
acontecer nas últimas sextas-feiras de cada mês. Desta forma as reuniões serão: 26/03,   30/04, 28/05,
25/06, 30/07, 27/08, 24/09, 29/10, 26/11. Procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade.  Nada mais
havendo a tratar, às dezoito horas e dois minutos, o Presidente do NDE 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.   
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 18/05/2021, às 13:15, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/05/2021, às 14:05, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, às 21:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0601892 e o código CRC EF73D7C1.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0601892
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 12.03.2021

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, por webconferência, às quatorze horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e Josivan Ribeiro
Justino. Comunicados: Foi enviado aos professores do curso de estatística a revisão das bibliografias das
disciplinas do curso. Primeiro Item de Pauta: O quadro de professor equivalente, conforme Art. 14 da
Instrução Normativa 6, de 15 de abril de 2019: O professor Bruno informou que o quadro de professor
equivalente deve ser o quadro de disciplinas dada entre os dois semestres ao ano seguindo a grade curricular
com os prováveis professores. O professor apresentou o quadro de professor equivalente (anexo 0624698) ao
qual cada professor do quadro efetivo deverá ministrar duas disciplinas por semestre, com a necessidade de
contratar um professor substituto. Procedeu-se a votação: aprovado por unanimidade. Segundo Item de
Pauta: Definição da Quantidade de vagas; Perfil das vagas; Área e subárea; Regime de trabalho;
Titulação Exigida; 10 pontos de prova e bibliografia; banca examinadora com cinco membros; local de
prova:  O professor Bruno apresentou a sugestão do Quantidade de vagas; Perfil das vagas; Área e subárea;
Regime de trabalho; Titulação Exigida; 10 pontos de prova e bibliografia; banca examinadora com cinco
membros; local de prova. O professores Nerio, Josivan e Lais sugeriram uma redução dos pontos
especificando os temas aula para as disciplinas que possivelmente serão ministradas pelo professor.  As 16:05
a professora Laís precisou sair para outra reunião. Foram indicadoos seguintes pontos para o concurso: 1-
Variáveis Aleatórias 2-Distribuições Discretas de Probabilidade 3-Distribuições Contínuas de Probabilidade
4-Distribuições Amostrais dos Estimadores e Intervalos de Confiança 5- Estimação Pontual 6-Análise de
Variância de um fator 7-Análise de Variância de dois fatores 8- Teste de Hipótese para uma amostra 9- Teste
de Hipótese para duas amostras 10-Amostragem probabilística. Posto em votação: aprovado por
unanimidade.  Em seguida foi exposta para aprovação as seguintes bibliografias para o concurso: 1)
AMERMAN, D, MIGON, H. S. Inferência estatística: uma abordagem integrada. Rio de Janeiro: IMPA,
1993;  2) BOLFARINE, H, BUSSAB, W. O. Elementos de amostragem. São Paulo: Edgard Blücher, 2005;
3) DEGROOT, M. H. Probability and Statistics. Addison-Wesley Publishing ompany, 1989; 4) HOEL, P. G.
, PORT, S. C. , STONE, C. S. Introdução a Teoria da Probabilidade. Rio de Janeiro: Luter-Ciência, 1971;
5) JAMES, Barry R, Probabilidades: um curso em nível intermediário, Rio de Janeiro: INPA, 1996;
6) MEYER, Paul. Probabilidade: Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e científicos,
1983; 7) MOOD, A., GRAYBILL, F., BOES, D. Introduction to the theory of statistics. 3rd. Ed. Singapore:
MacGraw Hill, 1974; 8) MONTGOMERY, D. C. Design and Analysis of Experiments. John Wiley and
Sons, ed. 8, 2013. Posto em votação: aprovado por unanimidade. Em seguida os seguintes itens foram
apresentados para votação referente as descrições para o concurso: Quantidade de Vagas: 1 vaga.
Regime de trabalho: 40h semanais. Membros da comissão do concurso: Luana, Bruno, Josivan, Roziane,
Gabi. Local: Ji-Paraná – RO (preferência o concurso de modo remoto). Titulação Exigida: Graduação em
Estatística. Área: Probabilidade e Estatística (10200002) Subárea: Estatística (10202005) ou Probabilidades
Estatística Aplicada (10203001). Posto em votação: aprovado por unanimidade. O Prof. Bruno fez a leitura
da Ata da 2a Reunião extraordinária de Trabalho de 2021 que foi aprovada por 4 votos. Nada mais havendo a
tratar, às dezesseis horas e vinte minutos, o Presidente do NDE deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Josivan Ribeiro Justino, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.   
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Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 12/03/2021,
às 17:26, 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 12/03/2021, às 17:28, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
12/03/2021, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
12/03/2021, às 17:30, 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, Membro, em
03/08/2021, 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.

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 0624461 e o código CRC C94DB22A.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0624461

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://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


3/10/23, 12:54 PM SEI/UNIR - 0648766 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=755424&infra_sistema=100000100&i… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO
CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 26.03.2021

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às
quatorze horas, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença
dos Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido
Cardoso e Josivan Ribeiro Justino.  A reunião contou com a presença dos demais professores que
desenvolvem atividades de docência no curso de Estatística, os professores: Gabi Nunes Silva, Lúcia de
Fátima de Medeiros Brandão Dias, Roziane Sobreira dos Santos, Vania Corrêa Mota. Primeiro Item de
Pauta: Disciplinas do primeiro semestre de dois mil e vinte. O professor Bruno questionou sobre a
situação das disciplinas que ficaram pendentes no primeiro semestre de dois mil e vinte, e a oferta dessas
disciplinas para o próximo semestre. Desta forma, o professor sugeriu agregar, na mesma discussão, os
dois primeiros itens de pauta, o que foi aprovado pelos demais conselheiros. Segundo Item de Pauta:
Disciplinas do próximo semestre. A professora Laís apresentou o quadro de disciplinas solicitadas pelos
alunos, via questionário do Google. A professora ainda informa que as disciplinas da turma que ingressou
no primeiro semestre de dois mil e vinte foram bem solicitadas pelos alunos, apesar do questionário ter
apenas trinta e quatro respostas, e sugeriu que cada professor do quadro efetivo ministrasse duas
disciplinas. Desta forma, seriam atendidas as disciplinas pendentes do primeiro semestre de dois mil e
vinte, e as demais solicitações dos discentes.  Após as discussões, a distribuição das disciplinas do
segundo semestre de dois mil e vinte e um foi exposta para votação. Aprovado por unanimidade da
forma que segue: Probabilidade III - ministrada pela prof.ª   Roziane; Planejamento de Experimentos II -
ministrada pela prof.ª Vania; Estatística I - ministrada pelo prof. Josivan; Informática Aplicada à Estatística
- ministrada pelo prof. Bruno; PMO - ministrada pelo prof. Josivan; Matemática Básica - ministrada pela
prof.ª  Gabi; Planejamento de Experimentos I - ministrada pela prof.ª  Vania; Inferência I - ministrada pela
prof.ª   Laís; Cálculo II - ministrada pela prof.ª   Lúcia; Análise Multivariada I - ministrada pela prof.ª 
Roziane; Estágio Supervisonado - ministrada pelo prof.  Nério; TCC - ministrada pelo prof.  Nério;
Seminários - ministrada pela prof.ª   Gabi; Inferência Bayesiana - ministrada pela prof.ª   Laís; Séries
Temporais - ministrada pela prof.ª Luana; Optativa (Lógica Matemática) - ministrada pela prof.ª   Lúcia;
Controle Estatístico de Qualidade - ministrada pela prof.ª   Luana; Metodologia da Pesquisa Científica -
ministrada pela prof.ª   Irene; Algoritmos e Técnicas de Programação - ministrada pelo prof. Bruno. A
professora Laís se colocou à disposição para elaborar um esboço do horário do segundo semestre de dois
mil e vinte e um. Terceiro Item de Pauta: Auditoria dos TCCs e suas respectivas atas na biblioteca
central: O professor Bruno explicou que foi elaborada uma comissão, formada pelos membros do NDE,
para auditar os TCCs do curso de Estatística e pediu para que a professora Luana, presidente da comissão,
explicasse sobre o andamento do processo. A professora Luana informou que entrou em contato com os
alunos e seus respectivos orientadores solicitando os TCCs, atas e termos de autorização, para publicação
dos TCCs no site da biblioteca. A professora informou que falta apenas o termo de autorização de uma
formanda, para a comissão concluir a ordem de serviço. A professora Vania se posicionou colocando-se a
disposição para entrar em contato com a aluna e solicitar tal documento. Quarto Item de Pauta: Carga
Horária das disciplinas. O professor Bruno solicitou a opinião dos demais membros do NDE quanto a
distribuição da carga horária das disciplinas e mencionou a possibilidade de colocar uma parte da carga
horária de forma assíncrona. A professora Laís sugeriu manter a forma como está sendo realizada
atualmente, dentro do que o sistema permite, ficando à critério de cada professor definir a carga horária em
seu plano de trabalho, de acordo com o previsto no PPC. Após discussões, o NDE decidiu manter as
oitenta horas relógio conforme o PPC do curso. Posto em votação: aprovado por unanimidade. Quinto
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Item de Pauta: Regulamentação da Indissociabilidade. Após discussões, o NDE decidiu amadurecer a
ideia relacionada a indissociabilidade e retomar esse ponto em uma reunião extraordinária. Posto em
votação para que os demais pontos de pauta sejam tratados na próxima reunião: aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, o Presidente do NDE
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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 18/05/2021, às 13:15, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/05/2021, às 14:06, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
18/05/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/05/2021,
às 20:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, 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.

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 0648766 e o código CRC BF8F58FE.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 16.04.2021

 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às quinze  horas, reuniram-se o
Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso,
Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e Josivan Ribeiro Justino por
webconferência. Comunicado: O professor Bruno disse que o edital para professor substituto já está em
faze final, acreditando que até agosto o processo já esteja finalizado. Primeiro Item de Pauta:
Regulamentação da Indissociabilidade. Após discussões, foi sugerido a retirada deste ponto de pauta
uma vez que o professor Nério vai buscar mais informações. Procedeu-se a  votação:  aprovado por
unanimidade.  Segundo Item de Pauta:  Mudança estrutural na Grade curricular do PPC. Após
discussões, foi colocado em votação as seguintes disciplinas por período: 1-SEMESTRE: Matemática
Básica; Metodologia de Pesquisa Científica; Estatística I; Informática Aplicada a Estatística. 2-
SEMESTRE: Cálculo I; Fundamentos da Pesquisa Estatística; Geometria Analítica e Vetorial; Algoritmos
e Técnicas de Programação; Estatística II. 3-SEMESTRE: Cálculo II; Probabilidade I; Demografia;
Álgebra Linear; Cálculo Numéricos. 4-SEMESTRE: Inferência; Probabilidade II; Estatística Não
Paramétrico; Amostragem. 5-SEMESTRE: Análise de Regressão; Computação Estatística; Processos
Estocástico; Pesquisa de Mercado e Opinião; Planejamento de Experimentos I. 6-SEMESTRE:
Seminários; Séries temporal; Análise Multivariada; Planejamento de Experimentos II; Optativa I. 7-
SEMESTRE: Optativa II; Introdução Inferência Bayesiana; Modelos Lineares Generalizados; Análise de
Sobrevivência; Optativa III; Estágio Supervisionado. 8-SEMESTRE: Optativa IV; Trabalho de Conclusão
de Curso; Atividades Complementares. Por ter atingido o tempo máximo de duração de reunião, às
dezoito horas e trinta minutos, o Presidente do NDE 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, Presidente da
Comissão, em 18/05/2021, às 14:16, 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
18/05/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
18/05/2021, às 14:19, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/05/2021,
às 20:09, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, às 21:53, 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 0659432 e o código CRC 763BA9EC.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO
CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 30.04.2021

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às quinze  horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e Josivan
Ribeiro Justino. Primeiro Item de Pauta: Aprovação dos Plano de ensino das disciplinas do segundo
semestre de dois mil e vinte e um. O professor Bruno apresentou os planos de ensino recebidos dos
professores que ministram disciplinas no curso de estatística.  A aprovação dos planos de ensino das
disciplinas do segundo semestre de dois mil e vinte e um foi exposta para votação da forma que segue:
Algoritmos e Técnicas de Programação - ministrada pelo prof. Bruno: aprovado por  unanimidade;
Informática Aplicada à Estatística - ministrada pelo prof. Bruno: aprovado por unanimidade; Matemática
Básica - ministrada pela prof.ª   Gabi: aprovado com retificação. A professora Gabi deve acrescentar o
critério de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação na referida disciplina; Seminários -
ministrada pela prof.ª  Gabi: aprovado com retificações. A professora Gabi precisa verificar o código e os
créditos da disciplina; Inferência Bayesiana - ministrada pela prof.ª   Laís: aprovado com retificação. A
professora Laís deve acrescentar critério de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação na
referida disciplina; Inferência I - ministrada pela prof.ª  Laís: aprovado com retificação. A professora Laís
deve acrescentar o critério de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação na referida disciplina;
Controle Estatístico de Qualidade - ministrada pela prof.ª  Luana: aprovado com retificações. A professora
Luana necessita arrumar a fórmula do método de avaliação e acrescentar o critério de setenta e cinco por
cento de presença, para aprovação na referida disciplina; Séries Temporais - ministrada pela prof.ª Luana:
aprovado com retificações. A professora Luana deve ajustar a avaliação repositiva e acrescentar o critério
de setenta e cinco por cento de presença para aprovação na referida disciplina. Por ter atingido o tempo
máximo de duração de reunião, às dezoito horas, o Presidente do NDE 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 18/05/2021, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/05/2021, às 14:09, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
18/05/2021, às 14:17, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/05/2021,
às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, às 21:53, 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 0660931 e o código CRC E21C4851.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 03.05.2021

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às catorze  horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e Josivan
Ribeiro Justino. Primeiro Item de Pauta: Aprovação dos Plano de ensino das disciplinas do segundo
semestre de dois mil e vinte e um. O NDE deu continuidade à aprovação, dos planos de ensino, iniciada
na última reunião, que ocorreu aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. A
continuação da aprovação dos planos de ensino das disciplinas do segundo semestre de dois mil e
vinte e um foi exposta para votação da forma que segue: Atividades Extracurricular – ministrada pelo
prof. Nério: aprovado por  unanimidade; Estágio Supervisonado - ministrada pelo prof.  Nério: aprovado
por unanimidade; TCC - ministrada pelo prof. Nério: aprovado por unanimidade; Análise Multivariada I -
ministrada pela prof.ª   Roziane: aprovado com retificação. A professora Roziane necessita acrescentar o
critério de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação do discente na referida disciplina;
Probabilidade III - ministrada pela prof.ª   Roziane: aprovado com retificação. A professora Roziane deve
acrescentar o critério de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação do discente na referida
disciplina; Planejamento de Experimentos II - ministrada pela prof.ª   Vania: aprovado por unanimidade;
Planejamento de Experimentos I - ministrada pela prof.ª  Vania: aprovado por unanimidade. Houve apenas
uma correção na carga horária prática e teórica da disciplina de Planejamento Experimental I; Metodologia
da Pesquisa Científica - ministrada pela prof.ª   Irene: aprovado com modificações. A professora Irene
precisa ajustar a carga horária do Cronograma; Estatística I - ministrada pelo prof. Josivan: aprovado por
unanimidade; Pesquisa de Mercado e Opinião - ministrada pelo prof. Josivan: aprovado por unanimidade.
O professor Josivan ficou de ajustar o critério de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação do
discente, em avaliação e critérios da disciplina no curso. Segundo Item de Pauta: Perfil para futura
vaga no curso de Estatística. O professor Nério comentou que caso haja a hipótese de surgir uma vaga no
curso de Estatística, é importante o NDE ter realizado um levantamento sobre o perfil docente necessário
para atender as demandas do curso. Os critérios a serem levantados são: regime de trabalho, área, subárea,
os pontos e as referências bibliográficas para o concurso, bem como a banca avaliadora e o local de prova.
Após discussões, o NDE decidiu fazer uma pesquisa sobre as áreas e subáreas do conhecimento, e retomar
esse ponto na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezessete  horas e trinta minutos, o
Presidente do NDE 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 18/05/2021, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
18/05/2021, às 14:09, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
18/05/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/05/2021,
às 20:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, às 21:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0661113 e o código CRC 1E641F60.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 10.05.2021
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e e vinte e um, por webconferência, às quinze horas e dez
minutos, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e
Josivan Ribeiro Justino.  Primeiro Item de pauta: Perfil de vaga de concurso. Após discussões foi
apresentado o seguinte perfil: Quantidade de Vagas:  1 vaga.  Regime de trabalho:  40h semanais
(DE).  Membros da comissão do concurso:  definir no CONDEP. Local:  Ji-Paraná – RO. Titulação
Exigida:  Doutor em Estatística.  Área:  Probabilidade e Estatística (10200002). Subárea:  Estatística
(10202005) ou Probabilidades Estatística Aplicada (10203001).  Pontos: 1 Probabilidade; 2 Inferência
estatística; 3 Testes de hipóteses paramétricos; 4 Testes de hipóteses não paramétricos; 5 Análise de
regressão;6 Amostragem; 7 Análise multivariada; 8 Séries temporais; 9 Teoria de confiabilidade; 10
Inferência bayesiana. Bibliografia: 1) AMERMAN, D, MIGON, H. S. Inferência estatística: uma
abordagem integrada. Rio de Janeiro: IMPA, 1993. 2) ANDERSON, T.W. An introduction to multivariate
statistical analysis. 2. ed. New York: John Wiley, 1984. 3) BERNARDO, J. M. ; SMITH, A. F.M. (2001).
Bayesian Theory. John Wiley and Sons. 4) BICKEL, P. J. and DOKSUM, K. A., “Mathematical Statistics,
Basic Ideas and Selected Topics”, 1977, Prentice-Hall. 5) BOLFARINE, H, BUSSAB, W. O. Elementos de
amostragem. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 6) BOX, G. E. P. and JENKINS, G. M. Time Series
Analiysis: Forescasting and Control. San Francisco: Holden Day, 1976. 7) COCHRAN, W. G. Sampling
techniques. 3 ed. New York: John Wiley &amp;amp; Sons, 1977. 8) COLOSIMO, E. A., GIOLO, S.R.
Análise de Sobrevivência aplicada. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 9) CONGDON, P. (2001). Bayesian
Statistical Modelling. John Wiley and Sons. 10) CONOVER, W.J. Practical nonparametric statistics. New
York: John Wiley &amp;amp; Sons, 1980. 11) DEGROOT, M. H. Probability and Statistics. Addison-
Wesley Publishing ompany, 1989. 12) DOUGLAS C. MONTGOMERY, Elizabeth A. PECK, and G.
Geoffrey VINING Introduction to Linear Regression Analysis (3rd ed.), New York: Wiley, 2001. 13)
DRAPER, N.R., SMITH, H. Applied regression analysis. 2 ed. New York: John Wiley, 1981. 14)
GELMAN, A., CARLIN, J.B., STERN, H.S., RUBIN, D.B. Bayesian data analysis. 2. ed. London:
Chapman and Hall, 2004. 15) HAIR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise
multivariada de dados. 5ª ed. São Paulo: Bookman. 22. 16) HOEL, P. G. , PORT, S. C. , STONE, C. S.
Introdução a Teoria da Probabilidade. Rio de Janeiro: Luter- Ciência, 1971. 17) HOLLANDER , Myles;
WOLFE, Douglas A. Nonparametric Statistical Methods. 2a. Ed. New York: Wiley, 1999. 18) JAMES,
Barry R, Probabilidades: um curso em nível intermediário, Rio de Janeiro: INPA, 1996. 19) JOHNSON, R.
A.; WICHERN, D. W. Applied multivariate statistical analysis. 4. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998. 20)
MEYER, Paul. Probabilidade: Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e científicos, 1983.
21) MOOD, A., GRAYBILL, F., BOES, D. Introduction to the theory of statistics. 3rd. Ed.
Singapore:MacGraw Hill, 1974. 22) MORETTIN, Pedro Alberto; TOLÓI, Clélia M. C. Análise de Séries
Temporais. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. Após discussões o perfil foi aprovado por unanimidade.
Segundo Item de Pauta: Processo 99991580.000003/2019-11 e Despacho CPPP-0167739. O professor
Bruno apresentou o processo e despacho, após discussões foi apresentado o seguinte indicativo: O
presidente do NDE solicitará ao chefe do departamento uma comissão para elaborar um manual de
regulamentação e padronização das disciplinas Seminários e TCC do curso de bacharelado em Estatística
visando atender o despacho e também compor o PPC que está sendo elaborado. O professor Bruno se
candidatou a presidência da comissão. Posto em votação o indicativo foi aprovado por unanimidade.
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Terceiro Item de pauta: Pré-requisitos PPC 2021. O NDE iniciou a sugestão para pré-requisitos das
disciplinas do novo PPC. O indicativo é o seguinte: Disciplinas do primeiro período sem pré-requisito:
Matemática básica, Metodologia da pesquisa científica, Estatística I, Informática aplicada a estatística.
Segundo período: Cálculo I – pré- requisito Matemática básica; Fundamentos da pesquisa estatística – sem
pré-requisito; Geometria Analítica e Vetorial – pré-requisito Matemática básica; Algoritmos e técnicas de
programação – sem pré-requisito; Estatística II – pré-requisito Estatística I. Terceiro período: Cálculo II –
pré-requisito Cálculo I; Probabilidade I – pré-requisito Estatística II; Demografia – pré-requisito
Informática aplicada a estatística; Álgebra Linear – pré-requisito Geometria Analítica e Vetorial; Cálculo
Numérico – pré-requisito Matemática básica. Quarto período: Inferência – pré-requisito Probabilidade I;
Probabilidade II – pré-requisitos Probabilidade I e Cálculo II; Optativa I – sem pré-requisito; Amostragem
– pré-requisito Estatística II. Quinto período: Análise de Regressão – pré-requisito Inferência; Computação
Estatística – pré-requisito Inferência; Processos Estocásticos – pré-requisito Probabilidade II; Pesquisa de
Mercado e opinião – pré-requisito Estatística II; Planejamento de Experimentos – pré-requisito Inferência.
Após discussão o item foi aprovado por unanimidade. Por ter atingido o tempo máximo de duração de
reunião, às dezoito horas e trinta minutos, o Presidente do NDE 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
18/05/2021, às 14:10, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
18/05/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 18/05/2021, às 14:20, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 18/05/2021,
às 20:11, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
03/08/2021, às 21:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0671026 e o código CRC CA94524A.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 25.06.2021

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às nove horas
da manhã, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo e Josivan Ribeiro Justino.
Primeiro Item de Pauta: O NDE deu continuidade a sugestão de Pré-requisitos do PPC 2021, iniciada na
reunião dos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. O indicativo é o seguinte: Sexto
período: Disciplina de Seminários - Pré-requisito Inferência; Séries Temporais - Pré-requisito Anál. De
Regressão; Análise Multivariada – Pré-requisito Álgebra Linear; Plan. Exp. II – Pré-requisito Plan. Exp. I;
Optativa II - Sem pré-requisito. Sétimo período: Optativa III - Sem pré-requisito; Introdução Inferência
Bayesiana – Pré-requisito Probabilidade II; Modelos Lineares Generalizados – Pré-requisito Análise de
Regressão; Análise de Sobrevivência – Pré-requisito Análise de Regressão; Estágio – Pré-requisito Séries
Temporais e Análise Multivariada. Oitavo período: Optativa IV – Sem pré-requisito; Estatística não-
paramétrica – Pré-requisito inferência. Posto em votação o indicativo foi  aprovado por unanimidade.
Segundo Item de Pauta: Revisão das ementas e bibliografia.  O professor Bruno disse que todos os
professores responsáveis por revisar todas as bibliografias básicas e complementares das disciplinas que
integram a componente curricular obrigatória e optativa sob a ordem de serviço 23118.003461/2021-55,
entregou as bibliografias revisadas via e-mail.  Após discussões, o NDE decidiu que o professor Bruno irá
inserir as bibliografias no PPC 2021. Posto em votação o indicativo foi  aprovado por unanimidade.
Terceiro Item de Pauta:   Razão do quantitativo das vagas oferecidas. Após discussões, O NDE achou
melhor o professor Bruno e o professor Nério reverem isto entre os dois. Posto em votação o indicativo
foi  aprovado por unanimidade. Quarto Item de Pauta: Regulamentação da Indissociabilidade. Após
discutir as: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 01 DE JUNHO DE 2021; RESOLUÇÃO Nº 309, DE
31 DE MARÇO DE 2021; RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. O NDE fez o seguinte
indicativo de divisão da carga horária das atividades curriculares de extensão -  ACEX. O indicativo foi o
que segue: Segundo período – 40 horas; Terceiro período – 40 horas; Quarto período – 40 horas; Quinto
período – 40 horas; Sexto período – 40 horas; Sétimo período – 80 horas; Oitavo período – 60 horas. Posto
em votação o indicativo foi  aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze  horas e
cinquenta minutos, o Presidente do NDE 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, Presidente da
Comissão, em 05/10/2021, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
05/10/2021, às 18:37, 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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Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/10/2021,
às 18:37, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
05/10/2021, 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.

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 0757912 e o código CRC CB050173.

Referência: Processo nº 99955899a.000001/2020-18 SEI nº 0757912
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 09.07.2021

 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às nove horas da
manhã, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Josivan Ribeiro Justino e
Nerio Aparecido Cardoso. Primeiro Item de Pauta: A separação em Disciplinas de seminários – 40
horas e projeto de TCC – 40 horas componente curricular – 40 horas. Após discussões o NDE deu o
seguinte indicativo, disciplina de seminários – 40 horas no sexto período; TCC1 – 20 horas no sétimo
período e TCC 2 – 30 horas no oitavo período, ademais TCC1 e TCC2 como componente curricular.
Posto em votação o indicativo foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze horas
e cinquenta minutos, o Presidente do NDE 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, Presidente da
Comissão, em 05/10/2021, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
05/10/2021, às 18:37, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/10/2021,
às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
05/10/2021, 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.

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 0757929 e o código CRC 1EF31E55.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO
CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 01.10.2021

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às catorze horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e Josivan
Ribeiro Justino. Primeiro Item de Pauta: Aprovação dos Plano de ensino. O professor Bruno apresentou
os planos de ensino recebidos dos professores que ministram disciplinas no curso de estatística.  A
aprovação dos planos de ensino foi exposta para votação da forma que segue: Análise de Sobrevivência -
ministrada pelo prof. Bruno. Aprovado com modificações: colocar a data das atividades assíncronas, incluir
a avaliação repositiva fora do dia letivo – verificar calendário acadêmico; Computação Estatística -
ministrada pelo prof. Bruno. Aprovado com modificações: colocar a data das atividades assíncronas,
ajustar a avaliação repositiva fora do dia letivo – verificar calendário acadêmico; Modelos Lineares
Generalizados - ministrada pelo prof. Bruno. Aprovado com modificações: colocar a data das atividades
assíncronas, ajustar a avaliação repositiva fora do dia letivo – verificar calendário acadêmico; Tópicos
Especiais em Estatística I - ministrada pela prof.ª  Gabi. Aprovado com modificações: acrescentar o critério
de setenta e cinco por cento de presença, para aprovação do aluno na referida disciplina; Probabilidade I -
ministrada pela prof.ª   Gabi. Aprovado com modificações: acrescentar o critério de setenta e cinco por
cento de presença, para aprovação na referida disciplina; Ingles Instrumental - ministrada pela prof.ª  Irene:
aprovado por uninimidade; Metodologia Científica - ministrada pela prof.ª   Irene: aprovado por
unanimidade. Às dezoito horas, o Presidente do NDE 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 05/10/2021, às 18:37, 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 LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
05/10/2021, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 05/10/2021,
às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
05/10/2021, às 18:41, 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 NERIO APARECIDO CARDOSO, Membro, em
06/10/2021, 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.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 04.10.2021

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às catorze horas,
reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos Conselheiros:
Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo e Josivan Ribeiro Justino. Primeiro Item
de Pauta: Aprovação dos Plano de ensino. O NDE deu continuidade à aprovação dos planos de ensino,
iniciada na última reunião, que ocorreu ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.
A continuação da aprovação dos planos de ensino foi exposta para votação da forma que segue:
Estatística Básica II – ministrada pelo prof. Josivan: aprovado por unanimidade; Informática Aplicada à
Estatística - ministrada pelo prof. Josivan: aprovado por unanimidade; Matemática Básica - ministrada pelo
prof. Josivan: aprovado por unanimidade; Introdução à Inferência Bayesiana - ministrada pela prof.ª Laís:
aprovado por  unanimidade; Inferência I - ministrada pela prof.ª  Laís: aprovado por  unanimidade;
Estatística Não Paramétrica - ministrada pela prof.ª Luana: aprovado por unanimidade; Séries Temporais -
ministrada pela prof.ª Luana: aprovado por unanimidade; Álgebra Linear - ministrada pela prof.ª Lúcia:
aprovado com modificações. A profª Lúcia deve ajustar o código da disciplina, a carga horária e o conteúdo
programático de acordo com o PPC do curso de Estatística, e modificar o cronograma – colocar as aulas
dentro do período letivo: entre dezesseis de novembro a dois de abril de dois mil e vinte e dois; Cálculo II -
ministrada pela prof.ª  Lúcia: aprovado com modificações. A profª Lúcia deve ajustar o conteúdo
programático de acordo com o PPC do curso de Estatística e modificar o cronograma – colocar as aulas
dentro do período letivo: entre dezesseis de novembro a dois de abril de dois mil e vinte e dois; Estatística I
- ministrada pela prof.ª  Roziane: aprovado por unanimidade; Optativa III - ministrada pela prof.ª  Roziane:
aprovado por unanimidade; Probabilidade III - ministrada pela prof.ª  Roziane: aprovado por unanimidade;
TCC - ministrada pela prof.ª  Roziane: aprovado por unanimidade; Análise Multivariada - ministrada pela
prof.ª   Vania. Aprovado com modificações: incluir a avaliação repositiva fora do período letivo, entre os
dias quatro e cinco de abril de dois mil e vinte e dois, conforme o calendário acadêmico; Planejamento
Experimental I - ministrada pela prof.ª  Vania. Aprovado com modificações: incluir a avaliação repositiva
fora do período letivo, entre os dias quatro e cinco de abril de dois mil e vinte e dois, conforme o
calendário acadêmico; Análise de Sobrevivência - ministrada pelo prof. Bruno: aprovado por unanimidade;
Computação Estatística - ministrada pelo prof. Bruno: aprovado por unanimidade; Modelos Lineares
Generalizados - ministrada pelo prof. Bruno: aprovado por unanimidade; Tópicos Especiais em Estatística
– ministrada pela profª Gabi: aprovado por unanimidade; Probabilidade I – ministrada pela profª Gabi:
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, o Presidente do NDE 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 BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 06/10/2021, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 06/10/2021,
às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Membro, em
06/10/2021, às 10:28, 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 LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
06/10/2021, 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.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -
NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 31.08.2021
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às oito horas e
dez minutos, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com a presença dos
Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Nerio Aparecido Cardoso e
Josivan Ribeiro Justino. Primeiro Item de pauta: Disciplinas para o próximo semestre - A professora
Lais apresentou os resultados da pesquisa realizada entre os alunos (com apenas 21 respostas), o professor
Bruno e a Professora Lais apontaram fatores que prejudicam a oferta de disciplinas para o mesmo período.
O Professor Nerio sugeriu seguir a oferta de disciplinas iniciais (período ímpar), e caso houver necessidade
ofertar disciplinas especiais. As professoras Lais e Luana relataram que alguns alunos tinham recebido e-
mail informando o período de oferta de disciplinas especiais (25/10/2021 a 13/11/2021) da coordenação do
curso de estatística. O Professor Nerio informou que não temos e-mail de coordenação do curso de
estatística, e que nenhum e-mail foi enviado. O Professor Nério enfatizou que seguimos o cronograma da
resolução da UNIR, e que este período não está previsto. Segundo o professor “Precisamos ver o que diz a
resolução 319/2021/CONSEA, pois pode ter sido uma mensagem automática do sistema SIGAA”.
Colocado em votação a proposta de disponibilidade de disciplinas do período impar e se caso houver
demanda dispor disciplinas especiais. Após discussões aprovado por unanimidade. Segundo Item de
Pauta: Regulamento para ACEX - O Professor Nerio fez uma explanação sobre o assunto, questionando
principalmente a questão da carga horário das atividades para os professores, a criação de linhas de
pesquisas ou programas do curso e interações das atividades universitárias com a sociedade em geral.
Relatado as dificuldades de implantação das ações devido a falta de interesse dos alunos, a ação conjunta
da iniciativa privada entre outros problemas estruturais, nada mais a discutir passou-se para o terceiro
ponto de pauta. Terceiro Item de pauta: Regulamento do TCC - Finalizado a regulamentação do TCC
pela comissão designada, o professor Bruno fez a leitura e enfatizou os pontos principais, para
conhecimento do NDE. Foi questionado o artigo 29 por reprovar o aluno que teve o seu TCC aprovado,
caso ele não entregue o documento final na biblioteca. Ficou definido que só será lançado o conceito do
aluno, mediante a comprovação do depósito da versão final do TCC na biblioteca. Esta regulamentação
será discutida e modificada em reunião futura, com todos os professores do curso de estatística. Posto em
votação que o regulamento do TCC será aprovado juntamente com o PPC. Após discussões aprovado por
unanimidade. Nada mais a tratar, o Presidente do NDE deu por encerrada a reunião, da qual, para constar,
eu, Josivan Ribeiro Justino, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 08/10/2021,
às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 08/10/2021, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LAIS MAYARA AZEVEDO BARROSO, Docente, em
08/10/2021, às 13:35, 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, Membro, em
08/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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informando o código verificador 0777977 e o código CRC 89B4D4B0.
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DAME-JP

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

REALIZADA EM 26.11.2021
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, por webconferência, às
quatorze horas e dez minutos, reuniram-se o Presidente do NDE, Conselheiro Bruno Soares de Castro, com
a presença dos Conselheiros: Laís Mayara Azevedo Barroso, Luana Lúcia Alves de Azevêdo, Josivan
Ribeiro Justino e Nerio Aparecido Cardoso. Primeiro Item de Pauta: Processo nº 23118.011435/2021-
09.  O professor Bruno falou que o processo supracitado traz os resultados da Avaliação do Curso de
Bacharelado em Estatística, ocorrida no período de 5 de julho a 6 de agosto de 2021. Em seguida passou a
palavra ao professor Nerio para que fosse explicado sobre o que o NDE deveria fazer para atender ao
despacho CPAV (0816882). Após discussões o professor Bruno se dispôs a fazer o relatório até o dia cindo
de dezembro de dois mil e vinte e um, para que o seminário de apresentação dos resultados aos docentes e
discentes do curso de Bacharelado em Estatística aconteça   no dia quatorze de dezembro de dois mil e
vinte e um às dezenove horas, por webconferência, na aula de Informática Aplicada a Estatística ministrada
pelo professor Josivan. A indicação foi aprovada por unanimidade pelos membros do NDE. Segundo Item
de Pauta:   Matriz Curricular do Curso. O professor Bruno apresentou a matriz curricular do novo
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Estatística (PPC) que está sendo elaborado. Após
discussões, a matriz curricular ficou dividida da seguinte forma: Disciplinas do Núcleo de
Conhecimentos  Fundamentais – 1880 horas (57% da Carga horária total); Disciplinas do Núcleo
de  Conhecimentos Específicos -560 horas (17%); Disciplinas Optativas – 320 horas (10%); Práticas de
Trabalho de Conclusão de Curso – 80 horas (2%); Atividades Formativas (extracurriculares) – 20 horas e
Atividades Formativas (estágio) – 100 horas (4%); Curricularização da Extensão – 340 horas (10%).
Totalizando 3300 horas/relógio. Votação: Aprovado por unanimidade. Terceiro Item de
Pauta:   Ementário dos Componentes Curriculares. O professor Bruno sugeriu algumas mudanças nas
ementas das disciplinas do curso. A primeira ementa apresentada foi a de Probabilidade I, após discussões
foi aprovada a mudança por unanimidade. Ementa de Probabilidade II, aprovada por unanimidade. Ementa
de Inferência, a professora Laís sugeriu que fosse retirado a parte de Bayesiana (Estimadores de Bayes e
Intervalos Bayesianos) da disciplina uma vez que isso é visto na disciplina de Introdução à Inferência
Bayesiana, após discussões o item foi aprovado por unanimidade. Ementa de Seminários, a professora Laís
se prontificou a fazer a ementa de seminários e apresentar ao NDE na próxima reunião. Ementa de Análise
Multivariada, aprovada por três votos. Neste momento os professores Nerio e Josivan tiveram um
problema com a internet e não conseguiram voltar para a sala. Por isso, o quarto ponto de pauta foi retirado
e será apreciado em outra reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos, o
Presidente do NDE 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
03/12/2021, 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 JOSIVAN RIBEIRO JUSTINO, Docente, em 03/12/2021,
às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO SOARES DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 03/12/2021, às 18:45, 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, Membro, em
06/12/2021, às 21:50, 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 LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS BRANDAO,
Membro, em 07/12/2021, às 12:03, 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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