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Resposta relacionada a manutenção do curso no
período NOTURNO, manifesto (0121748) que foi
aprovado no NDE conforme ata (0121739), em
seguida aprovado  no CONDEP conforme Ata
deliberativa  (0121773)

  

Senhor Presidente da Câmara de Graduação,

 

I. RELATÓRIO

O processo 99955899.000001/2018-01 é composto pelos documentos a seguir relacionados:

 

1. Memorando, 18.10.2018 (0009102);

2. Ata 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Departamentode Matemá ca e Esta s ca -
DME, 03.10.2018 (0009104); 

3. Ata NDE, 11.10.2018 (0009107); 

4. Despacho DRA-PROGRAD, 12.11.2018 (0021804);

5. Despacho DRA-PROGRAD, 27.11.2018 (0030713;

6. Despacho PROPAL, 03.12.2018 (0034384);

7. Despacho CID, 28.12.2018 (0048839);

8. Despacho DRA-PROGRAD, 14.01.2019 (0055012);

9. Despacho DAME-JP, 15.01.2019 (0056091;

10. Despacho SECONS, 16.01.2019 (0056657);

11. Despacho CJP, 18.01.2019 (0058186);

12. Despacho DRA-PROGRAD, 21.01.2019 (0059195);

13. Despacho CamGR, 25.01.2019 (0061455);

14. Despacho SECONS, 28.01.2019 (0061812);

15. Email (0096913);

16. Despacho DRA-PROGRAD, 22.03.2019 (0096918);
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Despacho DRA-PROGRAD, 22.03.2019 (0096918);

17. Despacho DIRCA, 27.03.2019 (0100672);

18. Despacm CamGR, 11.04.2019 (0111908);

19. Despacho SECONS, 12.04.2019 (0112081);

20. Esclarecimento NDE, 23.04.2019 (0121715);

21. Memorando 41, 29.04.2019 (0121717);

22. Ata, 20.03.20-19 (0121739)

23. Manifesto NDE, 25.04.2019 (0121748);

24. Ata eunião Deliberativa, 03.04.2019 (0121773);

25. Despacho DAME-JP, 29.04.2019 (0121781);

26. Despacho CamGR, 17.07.2019 (0183271);

27. Despacho SECONS, 17.07.2019 (0183515). 

II. FUNDAMENTAÇÃO

28. O processo em tela apresenta um longo processo de discussão, reflexão e análise sobre
a manutenção da oferta do curso de matemá ca no turno noturno no campus de Ji Paraná. Os
documentos fundamentais resultantes das discussões entre NDE e docentes que lecionam no curso
indicam a prevalência da maioria dos docentes pela manutenção do curso no turno noturno conforme: 

29. O Manifesto NDE de 25 de abril de 2019, indica que o NDE convocou e coordenou uma
reunião de trabalho com os professores que lecionam no curso de Matemá ca, relata que houve um
processo de reflexão, debate e análise e optou-se pela manutenção da oferta do curso em turno
noturno. 

"(...) no turno vesper no teve um número bem inferior ao número  de vagas que foram
ofertadas (...)  no processo sele vo 2018, em que o curso foi ofertado no turno noturno, teve-se
três inscritos por vaga"

 

30. A ata de reunião delibera va CONDEP no dia 03.04.2019 registra " Ponto 3) Deliberação
sobre o indicavo da Reunião de Trabalho do NDE que ocorreu dia vinte de março de dois mil e
dezenove sobre o Turno do curso de Licenciatura em Matemáca; A Conselheira Marcia Rosa Uliana,
Presidente do NDE do Curso de Licenciatura em Matemáca, apresentou ao conselho, para deliberação,
a situação do curso de Matemáca com relação à oferta de turmas, sobre fixar o Turno da Matemáca
como noturno ao invés de intercalar os turnos como vem sendo realizado. Após discussão, em
resposta ao Processo 99955899.000001/2018-01, prevaleceu o indicavo para que o curso seja ofertado
no turno noturno. Colocado em votação, aprovado com dezessete votos favoráveis, duas abstenções e
um voto contrário (...)" .

31. O despacho DAME-JP reforça "sob a responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante
do curso de Matemá ca, onde realizou-se um levantamento da situação do curso de Licenciatura em
Matemá ca, reunião com todos os professores que atuam no curso até que chegassem a uma
resposta coerente e importante para comunidade. Resposta esta realacionada a manutenção do curso
no período NOTURNO, manifesto (0121748) que foi aprovado no NDE conforme ata (0121739), em
seguida aprovado  no CONDEP conforme Ata deliberativa  (0121773)".

III. CONCLUSÃO

                  Com base na análise documental apresentada, SMJ, sou de parecer FAVORÁVEL à
manutenção da oferta do curso de matemática no turno noturno, no campus de Ji Paraná.

                                                 À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por KACHIA HEDENY TECHIO, Conselheiro(a), em
29/07/2019, às 14:57, 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
0190199 e o código CRC 7AA1BBA9.

Referência: Proces s o nº 99955899.000001/2018-01 SEI nº 0190199
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CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO- CONSEA

Parecer  56/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Assunto Manutenção da oferta do curso de Matemática no período noturno no campus de Ji-Paraná

Relator(a) Conselheira Kachia Hedeny Techio

 

Decisão:

Na 176ª sessão, em 08-08-2019, a câmara concede vista da matéria ao conselheiro Presidente Jorge
Arturo Villena Medrano.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Conselheiro(a),
em 19/08/2019, 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.

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
0203631 e o código CRC E667517B.

Referência: Process o nº 99955899.000001/2018-01 SEI nº 0203631
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