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Senhora Presidente da Câmara de Graduação

Professora Doutora Maria do Socorro Gomes Torres

 

I. RELATÓRIO

 

O presente processo está instruindo com os seguintes documentos:

- Ordem de Serviço 4 0113779 - Nomeando e solicitando comissão para proceder avaliação e
elaboração de plano de equivalência das grades 2012 e 2018 do curso de bacharelado em Estatística.

- Memorando 42 0122644– a comissão solicita prorrogação de prazo

- Relatório final DAME 0128298 – Inserção do Plano de Equivalência

- Ata da Reunião 0135684 - aprovando por unanimidade o plano de equivalência apresentado

- Despacho DAME 0135702– encaminhando Plano de Equivalência para análise e aprovação do
CONSEC

- Despacho CONSEC 0143149 encaminhando o relatório para parecer do conselheiro José Roberto
Ribeiro Júnior para apreciação.

- Email da TAEs - 0157585, redigido pela servidora Verônica Ribeiro da Silva Cordovil alertando sobre a
necessidade de

“(...) Entendo, que primeiro deva ser aprovado o plano de convalidação da Matriz Curricular
ofertada (cadastrada no SINGU) que não tem aprovação no CONSE(...).

- Despacho CONSEC 0157586 – O conselheiro José Roberto Ribeiro Júnior devolve o processo à
secretaria do Consec, dispondo sobre os mo vos e indicando as necessidades para voltar ao prelo do
Departamento para alterações.

(...) Pelos mo vos expressos acima, sugiro ainda que: i) este processo seja apreciado pelo
CONSEC-JP apenas após a convalidação do PPC 2012; e i i) o plano de equivalência seja
reformulado. (...)

- Despacho CONSEC 0157761 – O processo é remetido à Dame para providências.
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- Relatório final da Dame 0180950 – Inserção de novo Plano de Equivalências

- Despacho Dame 0320462 – O Departamento requer à Prograd providências em face às necessidade
elencadas no email (...) para obstrução ao andamento do processo de aprovação do Plano de
Equivalências.

- Despacho DRA-PROGRAD 0326710 – Solicita providências necessárias ao encaminhamento da
aprovação da matriz de equivalência no CONSEA.

- Parecer 2 0359539 – de autoria do conselheiro CONSEC José Roberto Ribeiro Júnior, aprova o plano
de equivalência por entender que foram cumpridos as condições listadas no despacho assinado por
ele.

- Ata do CONSEC 0360316 – Aprovação do Parecer do conselheiro José Roberto Ribeiro Júnior sobre o
plano de equivalência.

- Despacho CONSEC 0360322 – Encaminhando processo à Secons

- Despacho SECONS  0363754– Encaminhamento do processo à Câmara de Graduação

- Despacho Câmara de Graduação 0405554 – Encaminha o processo para análise e parecer do
conselheiro Rômulo Giácome de Oliveira Fernandes.

- Despacho 0412842 – Detecção de processo conexo  999119637.000040/2018-17 na na câmara de
graduação em fase de despacho, o que coaduna com a orientação do Parecer 02 sobre necessidades
de convalidação de atos anteriores.

- Despacho 0417667 do Conselheiro Rômulo Giacome para sobrestamento do processo até a
conclusão do processo conexo  999119637.000040/2018-17,.

- Despacho da SECONS 0418400– Encaminhamento do Despacho 0417667,  para prosseguimento da
tramitação.

- Despacho da Câmara de Graduação 0461558 – Encaminhamento do processo para res tuição dos
autos ao conselheiro Rômulo Giacome para conclusão dos atos.

- Despacho da SECONS 0465209 – Restituição dos autos ao Conselheiro sobrescrito

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

- O obje vo central do processo em questão é aprovação de uma plano de equivalência entre as
matrizes 2012 e 2018 do Curso de Estatística do campus de Ji-Paraná.

- O plano de equivalência foi elaborado e aprovado em Conselho Departamental, mas no âmbito do
Conselho de Campus, o Conselheiro José Roberto Ribeiro Júnior detectou duas situações que
ocasionaram a devolução do processo ao Departamento de origem:

(...) Pelos mo vos expressos acima, sugiro ainda que: i) este processo seja apreciado pelo
CONSEC-JP apenas após a convalidação do PPC 2012; e i i) o plano de equivalência seja
reformulado. (...)

 

- Reme do ao Departamento de Origem, (Dame-JP) o mesmo procedeu a re-elaboração do documento
e solicitação da PROGRAD de definições dos processos conexos, a citar o próprio
999119637.000040/2018-17  para aprovação e conclusão do trâmite neste processo. A PROGRAD
posicionou-se da seguinte forma:

 

Em resposta ao Despacho DAME-JP 0320462 sugerimos que sejam dados os encaminhamentos
necessários para aprovação da Matriz de Equivalência no Conselho Superior Acadêmico –
CONSEA. (FRANCISCO ROBSON DA SILVA VASCONCELOS, Diretor(a) Substituto)
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- Encaminhado novamente ao CONSEC o Plano foi aprovado como consta no relatório acima.

- Encaminhada à esta câmara de graduação e a este Conselheiro que lhes subescreve, entendo que
dos dois pontos elencados no primeiro parecer do CONSEC, apenas um foi cumprido efe vamente, o
que trata do mérito, a saber: a reelaboração do plano de equivalência nos moldes da legislação da
Universidade. No ponto em que pese a necessidade convalidação do PPC 2012 e de atos
departamentais anteriores, conexos a este processo em razão do processo 999119637.000040/2018-
17 ainda restavam ausentes de conclusão.

- Com a inserção do Parecer 22 0426371 e Resolução 228 0457115 no processo conexo
999119637.000040/2018-17, entendo que atende parte substancial dos atos necessários ao
andamento processual, mas que ainda cabe questionamento a cerca do PPC 2012 e 2018.   

- Mesmo que tangenciando o objeto de discussão, e o que realmente interessa ao escopo efe vo
desse parecer, que é o plano de equivalência das matrizes 2012 e 2018, mas diretamente conexo,
fazia-se necessário entender o andamento do PPC 2012 e 2018 do Curso de Esta s ca, o que foi
necessário remeter ao processo 999119637.000039/2018-92  para contextualização da situação. No
citado processo, referendamos parte do Despacho 0087631:

Com os nossos cordiais cumprimento, informamos que o objeto do processo
23118.000518/2012-73 era de regularização de curso visando o reconhecimento do curso de
estatística. Para tanto, tinha algumas atividades prioritárias a) NDE constituído; b) Atualização
do PPC. O PPC foi atualizado em 2018, entretanto o processo não tem matriz de equivalência.
Ademais, o departamento carece informar as providências adotadas referente às divergências
da matriz aprovada e a que estava cadastrada no SINGU, para a regularização e convalidação
do que foi ofertado. c) O curso encontra-se devidamente reconhecido e passando por processo
de renovação de reconhecimento. d) Após as medidas adotadas para desentranhamento este
processo a ngiu o seu objeto e segue apensado ao de regularização do curso, como um
documento histórico das ações e para subsidiar os processos apartados de convalidação e de
apuração de informações. (Grifo nosso)

 

III. CONCLUSÃO

 

Com base nos elementos de fato e direito elencados acima, salvo melhor juízo, sou de PARECER
FAVORÁVEL a aprovação do Plano de Equivalência entre as Matrizes 2012 e 2018 do Curso de
bacharelado em esta s ca do Campus de Ji-paraná, remetendo respeitosamente à apreciação dos
diletos conselheiros desta câmara.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO GIACOME DE OLIVEIRA FERNANDES,
Conselheiro(a), em 07/08/2020, 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.

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
0471008 e o código CRC 9C60E31C.

Referência: Proces s o nº 99955899.000065/2019-85 SEI nº 0471008
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 32/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955899.000065/2019-85

Interessado: Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - Ji-Paraná

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto:  Plano de Equivalência entre as Matrizes Curriculares de 2012 e 2018 do Curso de Bacharelado em Estatística do Campus de Ji-Paraná

Interessado:  Curso de Bacharelado em Estatística do Campus de Ji-Paraná

Relator(a): Conselheiro Rômulo Giácome de Oliveira Fernandes

Parecer : 45/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, por unanimidade de votos favoráveis, a Câmara aprovou o
parecer em tela.

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Câmara de Graduação - CAMGR

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 14/08/2020, 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
0474872 e o código CRC A09EC82D.

Referência: Processo nº 99955899.000065/2019-85 SEI nº 0474872
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
45/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0471008) e Despacho Decisório de
nº 32/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0474872), con dos no processo
em tela.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
20/08/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
0477075 e o código CRC A21FE687.

Referência: Proces s o nº 99955899.000065/2019-85 SEI nº 0477075
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