
1 ATA DA REUNIÃO ])0 CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

2 ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E

3 DEZESSETE, ÀS QUINZE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO

4 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

5 EXATAS, NO CAMPUS DA UFJF.

6 Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Auditório do

7 prédio do Departamento de Estatística da UFJF, foi realizada uma reunião

8 extraordinária do Conselho do Departamento de Estatística, regimentalmente

9 convocada, sob a presidência do senhor Chefe do Departamento de Estatística, professor

10 Lupércio França Bessegato, com a presença dos professores Alfredo Chaoubah, Ângela

11 Mello Coelho, Antonio Femando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza,

12 Camila Borelli Zeller, Clécio da Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, Jane

13 Azevedo da Silva, Joaquim Henriques Vianna Neto, Marcel de Toledo Vieira, Michel

14 Helcias Montoril, Ronaldo Rocha Bastos e Tufi Machado Soares. Presente, também, o

15 Secretário Executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli. Ausências justificadas:

16 Professor José Jonas Pereira (consulta médica); Luiz Cláudio Ribeiro (licença médica).

17 Ausências não justificadas: professor José Antônio da Silva Reis; representantes

18 discentes Catherine Midiam da Silva, Gisele de Oliveira Maia e Natália Brugiolo

19 Marcos. Ordem do dia: I - Aprovação da ata referente à reunião de 13/03/2017. O

20 chefe do DE deu início à reunião. Logo depois, em votação, os membros presentes

21 foram favoráveis à aprovação da ata da reunião de 13/03/2017. 11- Apreciação de atos

22 ad referendum. Todos os membros foram favoráveis à homologação dos atos ad

23 referendum, referentes ao período de 09/03/2017 a 29/03/2017. 111 - Aprovação de

24 projetos de extensão. O professor Lupércio apresentou os dois projetos de extensão

25 submetidos à ProEx: um, dele próprio; outro, do professor Joaquim. O chefe do DE

26 acrescentou que, juntamente com o professor Augusto, estiveram em reunião com a pró-

27 reitora de Extensão da UFJF, a qual se propôs a vir ao DE para conversar com os

28 docentes mais detalhadamente, sobre o que vem a ser extensão, dentro do contexto da ~

29 UFJF. Em resposta à dúvida do professor Clécio, o professor Lupércio esclareceu que .f
os projetos de extensão devem relação com a comunidade e o acadêmico. Em votaÇão~ .30



31 homologação da aprovação desses dois projetos, todos se mostraram favoráveis. IV -

32 Apreciação de pedido de inclusão de disciplina eletiva. O professor Lupércio disse

33 sobre um pedido da Coordenação do curso de Geografia, referente à aprovação da

34 introdução, como eletiva, da disciplina Introdução aos Conceitos Demográficos, na

35 grade curricular do Bacharelado em Geografia. Em seguida, o professor Augusto disse

36 que havia sugerido incluir essa disciplina na referida grade, em reunião do Colegiado do

37 curso de Geografia. Todos foram favoráveis. V - Instruções para atendimento de

38 demandas de órgãos de controle. O chefe do DE falou acerca do documento do

39 Ministério Público da União, que recomenda que se faça publicação, no mural e no site,

40 do regime de trabalho de todos os docentes do Departamento de Estatística. Além disso,

41 publicação do Plano Departamental, bem como que os docentes publiquem seus

42 horários e local de atendimento. O professor Henrique perguntou a respeito da

43 quantidade de horas para atendimento. Sobre isso, o chefe do DE relembrou que havia

44

45

46

47

sido estabelecido duas horas semanais, mas que poderia ser definido novamente pelo

DE. O professor Lupércio sugeriu que o local seja o próprio gabinete do DE (14

aprovações e um voto contrário). Sugeriu, em seguida, o prazo de até o dia 12/04/2017

(todos aprovaram). Caso o professor não informe, a chefia do DE irá estabelecer um

48 horário para divulgação, sendo duas horas semanais. VI - Reestruturação do curso de

49 Ciências Exatas. Representando a Comissão Permanente de Avaliação, o professor

50 Clécio falou acerca da elaboração de formulário CD-Ol referente à disciplina Introdução

51 à Estatística, para que possa ser apresentado à reunião de comissão, a ocorrer no dia

52 20/04/17. VII - Representação do DE em Colegiados. O chefe do DE disse da

53 importância de haver representação do DE nas diversas coordenações de curso na UFJF.

54 Disse também que tem tido várias reuniões com coordenadores da Instituição. Citou o

55 exemplo do professor Augusto, com atuação no ICH (Geografia, Ciências Sociais e

56 Psicologia). O professor Lupércio tem buscado a ideia de atuar globalmente e tem-se

57 empenhado em verificar o cumprimento da quantidade de vagas que o DE se

58 comprometeu em oferecer às coordenações. VIII - Informes da Comissão

59 Permanente de Avaliação. A Comissão Permanente de Avaliação tem feito análise dos ~ .



60 PIT's dos professores do DE e, posteriormente, abrirá espaço para que cada docente

61 procure a Comissão para proceder às devidas adequações. IX - Informes da

62 Coordenação do Curso de Estatística. O Professor Marcel passou para o Conselho

63 Departamental informações referentes ao preenchimento de vagas ociosas para o Curso

64 de Estatística neste primeiro semestre de 2017. Informou ainda que realizou junto com

65 os alunos uma avaliação do desempenho dos professores nas disciplinas oferecidas no

66 segundo semestre de 2016. X - Informes da Chefia e assuntos gerais. O professor

67 Lupércio informou aos membros sobre o resultado da seleção para professor substituto

68 do DE. Assim sendo, o Chefe do Departamento de Estatística, professor Lupércio

69 França Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h45. E, para constar, eu, Bruno

70 César de Nazareth Ciribelli, Secretário Executivo do Departamento de Estatística, lavro

71 a presente ata, transcrita, datada e assinada.
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Ata apro ada na reunião de: 00 /05/2..0 /1I LA..: _
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Bruno César de Naz thêíribelli '

Secretário Executivo do Departamento de Estatística

Professores do Departamento de Estatística e representante discente:

n



------- -----------------------------------

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de EstatísticalUF JF

Período: 09/03/2017 a 29/03/2017

1 - Afastamentos

· Prof. MarceI de Toledo Vieira - 19/03/17 a 22/03/17: Participação corno docente do
curso "Amostragem em Pesquisas Educacionais". Em Brasília, DF (INEP).

· Prof. Ronaldo Rocha Bastos - 28 a 29/03/2017: Participação em banca de Doutorado
de Valter Miranda no Programa de Pós-Graduação em Nutrição - UFV. Viçosa, MG.

2 - Projetos de Extensão

· Prof. Lupércio França Bessegato - "Encontros com a Estatística - Ciclo de Seminários
em Estatística".

· Prof. Joaquim Henriques Vianna Neto - "O uso de Learning Analytics no processo
ensino-aprendizagem" .
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U.IVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRó/<.trr()RtA. DE

EXTENSÃO

FOLHA DE ROSTO

Edita101/2017
Programas e Projetos de Extensão de Demanda Espontânea sem solicitação de bolsas

Modalidade:

( ) Programa
(X) Projeto

Título: Encontros com a Estatística - Ciclo de Seminários em Estatística

Coordenador: Prof. Lupércio França Bessegato

Unidade Acadêmica ou Setor: ICEI Dep. Estatística

Campus:
(X) Juiz de Fora
( ) Governador Valadares

Em 20 I 03 I 2017
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Plano de Trabalho - Projeto de Extensão
1 - Identificação

Título: Encontros com a Estatística - Ciclo de Seminários em Estatística

Número do Processo:
Duração: 12 mes(es)
A data de início será a de aprovação do projeto na Pró-reitoria de Extensão.

Área Temática: Tecnologia e Produção

Campus: CAMPUS JUIZ DE FORA

Coordenador: LUPERCIO FRANCA BESSEGATO

Categoria: DOCENTE

Unidade Acadêmica I Setor:

Divulgação Científica e TecnológicaLinha Extensão:

Telefone: 3232123667
Vice-coordenador:

2 - Equipe

DEPTO DE EST ATISTICA /ICE

Celular: 91367054 E-mail: LUPERCIO.BESSEGATO@UFJF.EDU.BR
AUGUSTO CARVALHO SOUZA (DEPTO DE ESTATISTICA /ICE)

Colaboradores docentes I Coordenadores de área
MICHEL HELCIAS MONTORIL

Coordenadores técnicos
Não possui

Colaboradores técnicos
Não possui

Colaboradores externos
Não possui

3 - Parceiros Externos
Não possui

4 - Descrição
a) Resumo
o presente projeto tem como principal objetivo divulgar e disseminar. na comunidade acadêmica e externa. a importância da metodologia estatística em
pesquisa. em identificação de padrões que facilitem o entendimento de problemas reais e como ferramental de apoio em processos de tomada de
decisões no âmbito público e privado. Busca também mediar um vínculo permanente e periódico entre a comunidade externa e acadêmica. com a
finalidade de auscultar suas demandas por novas metodologias e ferramentas estatísticas com finalidade de apoio em suas decisões e adequadas às
suas necessidades.

b) Contato
Coordenador do projeto: lupercio.bessegato@ufjf.edu.br(telefone: 9 9136-7054)
Secretaria do Departamento de Estatística: dest.secretaria@ice.ufjf.br (telefone: 2102-3306)

c) Justificativa da Proposta
A universidade é constantemente convocada à reflexão no sentido de gerar atividades de ensino. pesquisa e extensão de modo integrativo e
complementar. por meio da promoção da difusão. criação. sistematização e transformação do conhecimento por meio de articulação entre teoria e
prática. Essa missão deve ser encarada como um ciclo dinâmico e interativo de maneira que a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos. os
quais são difundidos por meio do ensino e da extensão. fazendo com que esses três pilares basilares da formação universitária tornem-se
complementares e interdependentes. atuando de forma sistêmica. A integração entre aqueles pilares da universidade está embasado no conceito de
desempenho acadêmico que favoreça a autorreflexão crítica. a emancipação teórico-prática. perpassados por um forte componente de responsabilidade
social que é proporcionado pela aproximação entre a universidade e a comunidade. A concretização desse princípio supõe. portanto. a realização de
projetos coletivos inseridos na comunidade e a integração dos diferentes saberes profissionais para a apreensão dos problemas de forma ampla. efetiva
e resolutiva (MORIN. 2000). Nesse sentido. o presente projeto atende plenamente a esses objetivos centrais de atuação da universidade. pois.
estabelece um canal de diálogo coletivo. mediado no contexto acadêmico. que permitirá aprimorar qualidade e o sucesso dos discentes de graduação e
de pós-graduação. futuros profissionais. cujo desempenho profissional e cidadão dependerá grandemente do nível de interação e articulação entre
esses três pilares do conhecimento.

d) Caracterização dos Beneficiários
Docentes. discentes. de graduação e pós-graduação da UFJF e profissionais de engenharia. de saúde. de ciências humanas. de ciências sociais. de
ciências econômicas. além de educadores, geógrafos. psicólogos. administradores. gestores públicos, gestores de empresas. profissionais de qualidade.
etc.

e) Fundamentação Teórica
A Estatística é atualmente hoje a disciplina que fornece as ferramentas básicas para a tomada de decisão em praticamente todas as áreas que precisam
analisar e modelar grandes quantidades de dados. Em linhas gerais. pode-se definir Estatística como: "a ciência que lida com a coleta. classificação.
análise e interpretação de dados ou fatos numéricos e que. pelo uso da teoria matemática das probabilidades. impõe ordem e regularidade em
agregados de elementos mais ou menos díspares". Entretanto. não é possível descrever em poucas palavras os campos de atuação atual da Estatística.
O relacionamento da Estatística com as demais ciências é cada vez mais intenso e importante. Os métodos estatísticos são empregados
extensivamente. basta verificar que. dos 47 cursos de graduação oferecidos hoje pela UFJF (incluindo Ensino à Distância - EAD). apenas dez não
incluem uma disciplina de Estatística na sua formação básica; todos os outros 37 cursos incluem uma ou mais disciplinas desta área em seus currículos.
O relacionamento da Estatistica com as demais ciências é cada vez mais intenso e importante.
Em geral. percebe-se que. na formação dos estatísticos. não são enfatizados aspectos como a habilidade de interlocução com pesquisadores de outras

áreas. a capacidade empreendedora e a habilidade no uso de recursos computacionais. As "Diretrizes Curriculares para Cursos de Estatistica" (MEC/
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SESu/ CEEMAE, 1999) reconhecem que "há um grande descompasso entre o que é ensinado e o que é demandado" e que, por consequência, " ... a
grande demanda por conhecimento estatístico na indústria, nos órgãos de governo, nas empresas de assessoria é hoje atendida por pessoas com
pouca ou nenhuma formação estatística, com claros prejuízos para a sociedade, que se vê privada de melhor informação para a tomada de decisão." O
Departamento de Estatística, no Projeto Pedagógíco do Curso de Estatística busca adaptar os alunos às novas exigências da academia e do mercado;
seus resultados, porém só serão vistos a médio ou longo prazo.
Além disso, independentemente do seu perfil e de sua área de atuação, o estatistico irá atuar profissionalmente no planejamento e na execução da

coleta de dados, a organização e análise dos dados, e a divulgação dos resultados. Para fazer isto, o estatístico deverá possuir uma gama de
habilidades, que precisam ser desenvolvidas ao longo de sua formação acadêmica. Dentre elas a interação com profissionais de outras áreas,
recebendo deste informações e problemas cujas soluções sejam demandadas. Destas habilidades necessárias, destacam-se:
- ter razoável base de cultura geral e científica, que lhe permita interagir com profissionais e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento com as

quais venha a entrar em contato e atuar como consultor ou analista de dados;
- ter capacidade de se comunicar com profissionais e pesquisadores das diversas áreas de conhecimento com que venha a trabalhar; esta habilidade

envolve, por um lado, a capacidade de transmitir aos não estatísticos, em linguagem clara, os conceitos básicos de Estatística, e por outro lado, a
capacidade de compreender os problemas substantivos apresentados por estes profissionais e pesquisadores, e traduzi-Ios em termos de conceitos
estatísticos e matemáticos.
Por outro lado, a Sociedade demanda amplamente o trabalho em Estatística, cuja necessidade vem crescendo a cada dia. A diversidade de atuação é

um dos grandes atrativos da Estatística, que pode promover a melhoria da eficiência e também a solução de vários problemas práticos importantes em
quase todas as áreas do conhecimento.
Percebe-se, pois uma crescente procura pela utilização da Estatística em Juiz de Fora e região da Zona da Mata, em diversas áreas, tais como

indústrias, instituições financeiras e seguradoras, empresas de pesquisa de mercado, instituições governamentais e de pesquisa relacionadas à saúde
humana, agricultura e pecuária.

f) Objetivos e Metas
i. Divulgar os trabalhos de pesquisa, extensão e de aplicação produzidos pelos professores e alunos do Departamento de Estatística;
ii. Divulgar as possibilidades de atuação do Departamento de Estatística, junto ao conjunto da comunidade acadêmica da UFJF e aos profissionais e

empresas públicas e privadas de Juiz de Fora e da região;
iii. Promover a dimensão interdisciplinar da Estatística através da discussão de problemas de análise e de modelagem estocástica e inferencial nas

várias áreas de conhecimento;
iv. Estabelecer um canal de comunicação com a comunidade acadêmica e externa, auscultando problemas e necessidades de novas ferramentas e

metodologias;
v. Disseminar técnicas e métodos estatísticos para docentes e discentes de graduação e de pós-graduação da UFJF, profissionais, gestores de

empresas públicas e privadas;
vi. Promover Seminário Regional para debater com as comunidades externas e acadêmicas as tendências e as demandas futuras da Estatistica.
Com expectativa de atendimento, pretendemos estabelecer um laço permanente e periódico com a comunidade externa e acadêmica e atender suas

demandas por novas metodologias e ferramentas estatísticas.

g) Metodologia
Seminários e palestras voltadas para as comunidades acadêmica e externa, em especial aos discentes de graduação e pós-graduação. Terão como
eixo condutor apresentação pelos professores, alunos e convidados do Departamento de Estatística tendo como tema:
i. problemas de modelagem probabilística.
ii. inferência em estimação e/ou predição de modelos estatísticos.
iii. bancos de dados interessantes em termos de exploração, análise e aplicação.
iv. divulgação e discussão de resultados de projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos no âmbito de Departamento.
v. divulgação e discussão de projetos de Iniciação Científica com aplicações relevantes de metodologia estatística;
vi. divulgação e discussão de estudos de casos dos artigos científicos de outras áreas de conhecimento, com coautoria de professores de Departamento

de Estatística.
vii. Discussão de problemas de aplicação em aberto, principalmente aqueles demandados pelas comunidades acadêmica e externa.
As apresentações objetivarão motivar uma discussão ampla e extensiva, contando sempre com a presença, acompanhamento e mediação de

pesquisadores do Departamento de Estatística. Os seminários propostos englobam os aspectos de docência, extensão e pesquisa desenvolvidos pelo
Departamento de Estatística.
Serão promovidas apresentações especiais de membros de outras unidades acadêmicas da UFJF e da comunidade externa com objetivo de apresentar

problemas em aberto, que necessitem de esforços para sua modelagem, análise e solução. Buscar-se também prospectar junto à comunidade
acadêmica e externa, aquelas soluções inusitadas e incomuns à problemas de ordem prática que possam trazer novos paradigmas para os
procedimentos estatísticos estabelecidos, possibilitando, principalmente ao aluno da graduação, uma visão e compreensão articulada entre a teoria e a
prática profissional.
Será estabelecida uma ampla campanha de divulgação da iniciativa, priorizando o contato direto com membros interessados da comunidade acadêmica

e com profissionais e empresas de Juiz de Fora e região da Zona da Mata. Ness último caso, pode-se prospectar e identificar possibilidades para
financiamento de futuros projetos de extensão e de Pesquisa & Desenvolvimento. Para esse fim, o presente projeto poderá também promover palestras
'in-company' sobre métodos estatísticos e suas aplicações.

h) Relação com o Projeto Pedagógico dos Discentes
O projeto complementará a formação pedagógica global dos discentes do Bacharelado de Estatística, principalmente no âmbito das disciplinas: EST034
A Profissão e o Mercado de Trabalho, EST044 Introdução ao Método Científico e EST052 Monografia. Possibilitará também a obtenção de crédito por
meio da Flexibilização Curricular, sendo assim um importante meio para o discente valorizar atividades acadêmicas, além daquelas disciplinas
obrigatórias.

i) Impacto na Formação Discente
Os Seminários constituirão momentos pedagógicos de integração extremamente importantes na formação discente, possibilitando um olhar integral à
análise e modelagem de dados, a partir da definição de temas definidos no decorrer de todo o curso e trabalhados intensivamente em todas a grade
curricular do curso. Além disso, permitirá ao discente exercitar um olhar integral às questões acadêmicas e profissionais da Estatística, considerando o
indivíduo inserido em seu contexto comunitário e social.

j) Integração entre Extensão e Pesquisa
O desenvolvimento de competências profissionais interativas e socialmente responsáveis implica necessariamente um conhecimento capaz de articular
o ensino, a pesquisa e a extensão. A formação de competências profissionais para fazer frente à complexidade dos problemas reais pressupõe um
processo de aprendizagem que apóia-se em atitudes reflexivas e questionadoras, decorrentes de interação com a comunidade acadêmica e externa
(PIVETTA et aI., 2010). A apreensão de suas reais necessidades de atuação profissional leva a ações transformadoras, criando-se condições para que a
formação profissional vá além dos aspectos técnicos, instrumentais ou meramente teóricos da Estatística. O ciclo de seminários proposto parece-nos um
canal eficiente e barato para colaborar com a formação integral do discente de graduação e de pós-graduação, partindo do estímulo possibilitado pelo
contato com novas metodologias e com problemas reais de modelagem e inferência, inseridos nos processos de tomada de decisão aos quais, como
futur os profissionais, servirão de suporte. O projeto, que busca usufruir de prática real e interdisciplinar, pretende contribuir singelamente com a
construção de um saber-fazer que vá além do instrumental.
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k) Relação com a Sociedade e Impacto Social
Esse projeto será também um canal de interlocução entre a Sociedade e a Universidade, podendo carrear demandas por metodologias estatísticas para
análises de dados que apoiem o diagnóstico e prognóstico de problemas e para modelos que auxiliem no processo de tomada de decisão para a
solução de problemas.

Além disso, acreditamos que essa interação entre teoria e prática poderá potencializar a articulação entre os saberes acadêmicos e e as demandas da
sociedade, além de possibilitar a efetiva participação de setores sociais no reconhecimento e na compreensão do desafio da produção acadêmica.

I) Indicadores de Acompanhamento e Avaliação
Com os indicadores, busca-se principalmente aferir a efetividade e o impacto desse projeto na sua visão de transformação da sociedade e na troca de
saberes com a comunidade acadêmica. Percebe-se, entretanto, a relativa dificuldade em avaliar adequada e precisamente esses impactos. Assim, são
propostos os seguintes indicadores para acompanhamento e avaliação do projeto:
(i) número de seminários apresentados;
(ii) número de presentes nos seminários;
(iii) número total e médio de discentes presentes nos seminários;
(iv) número total e médio de membros da sociedade presentes nos seminários;
(v) número de seminários apresentados por discentes;
(vi) número de seminários apresentados por membros da sociedade;
(vii) quantidade de minicursos, oficinas e eventos projetados ou oferecidos a partir de demandas prospectadas nos seminários.

m) Cronograma de Atividades
Cronograma de atividades:
Principais atividades a serem desenvolvidas no decorrer do projeto:
1) Prospecção e identificação de público-alvo em outras unidades acadêmicas da UFJF (de Junho/2017 à Maio/2018)
2) Prospecção e identificação de público-alvo junto à ccmunidade externa (de Junho/2017 à Maio/2018)
3) Divulgação da programação junto à comunidade acadêmica e externa (de Junho/2017 à Maio/2018)
4) Oferta de palestras em escolas e empresas de Juiz de Fora (de Janeiro à Mai02018)
5) Palestras abertas à comunidade acadêmica e externa (de Junho/2017 à Maio/2018).

n) Estimativa do número de pessoas a serem atendidas: 300
o) Quantidade de bolsas pretendidas: O
p) Quantidade de bolsas alocadas (a ser preenchida pela PROEX): __ Assinatura PROEX

q) Planos Individuais de Trabalho: Em caso de solicitação de bolsas, o(s) plano(s) individual(is) de trabalho das bolsas de
extensão encontram-se em anexo a este formulário.

r) Bibliografia
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000.
PIVETTA, H. M. F.; BACKES, D. S.; CARPES, A.; BATTISTEL, A. L. H. T.; MARCHIORI, M. Ensino, pesquisa e extensão universitária: em busca de
uma integração efetiva. Linhas Críticas, v. 16, n. 31, p. 377-390, 2010.

5 . Planilha de Custos: Atividade de extensão sem recursos externos/inscrições pagas.

ASSINATURA DO COORDENADOR

Em: _,_, __

Coordenador(a)

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Em: _,_/ _
Chefia Imediata

ASSINATURA DO DIRETOR DA UNIDADE ACADÊMICA/SETOR

Em: _/_/ _
Diretor(a) de unidade/setor
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1 - Identificação

Título: o uso de Learning Analy!ics no processo ensino-aprendizagem

Número do Processo:
Duração: 12 mes(es)
A data de início será a de aprovação do projeto na Pró-reitoria de Extensão.

Área Temática: Educação
Campus: CAMPUS JUIZ DE FORA

Coordenador: JOAQUIM HENRIQUES VIANNA NETO
Categoria: DOCENTE
Unidade Acadêmica I Setor:

Metodologia e estratégias de
ensino/aprendizagem

Linha Extensão:

Telefone: 3084-3909
Vice-coordenador:

2 - Equipe

DEPTO DE ESTATISTICA /ICE
8803-5629 E-mail: JOAQUIM.NETO@UFJF.EDU.BRCelular:

Não possui

Colaboradores docentes I Coordenadores de área
Não possui

Coordenadores técnicos
Não possui

Colaboradores técnicos
Não possui

Colaboradores externos
Não possui

3 - Parceiros Externos
Não possui

4 - Descrição
a) Resumo

Este projeto tem a missão de promover uma apropriação de técnicas de "Learnin Analytics" por licenciandos da UFJF, professores da rede pública e
particular de educação básica e superior, através de ações relacionadas à formação continuada desses profissionais. Para tanto, as atividades do
projeto têm sido direcionadas no sentido de divulgar e explorar ferramentas digitais de Learning Analytics, assim como planejar e promover minicursos e
oficinas para grupos de professores e alunos de licenciatura.

b) Contato
Joaquim Henriques Vianna Neto
joaquim.neto.cel@gmail.com
(32) 991313703)

c) Justificativa da Proposta
Colaboração. Esta é a palavra que permeia as práticas e os discursos dos diversos grupos (culturais, políticos, profissionais, dentre outros) da sociedade
contemporânea. É a partir do trabalho coletivo e de parcerias entre professores e alunos, que se toma possível propor inovações didático-pedagógicas
no âmbito do ensino-aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. Pressupondo que aprender seja mais do que memorização ou repetição de
procedimentos e que para ensinar é preciso lançar mão de instrumentos que tomem a aprendizagem efetiva para o aluno, cada vez mais se percebe
uma preocupação em diminuir o abismo que separa o profissional engessado por práticas que priorizam a transmissão de conhecimento daquele que
faz uso dos suportes tecnológicos para promover a construção do saber. Neste sentido, temos visto atualmente as denominadas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) surgirem como uma proposta para aumentar a eficiência do processo ensino-aprendizagem, o que tem motivado uma
busca por modos alternativos e mais atuais de promover a construção do conhecimento utilizando tecnologias digitais, tais como os objetos virtuais de
aprendizagem, os simuladores, os ambientes de programação, dentre outros.

Como as tecnologias estão em constante evolução e as pessoas cada vez mais conectadas ao mundo virtual, isso gera consequências para toda a
sociedade. O ensino que antes era baseado somente no método tradicional de ensino, quadro e giz, também necessita acompanhar as evoluções
tecnológicas que estão surgindo na sociedade. Assim, aulas diferenciadas com o uso das tecnologias digitais passam a ser incorporadas no cenário
escolar e, tanto professores como alunos começam a perceber os benefícios do seu uso.

o learning analytics, ou a análise da aprendizagem por meio da tecnologia, é visto por educadores do mundo todo como o caminho para personalizar a
jornada de cada estudante de acordo com dados concretos. É por meio do learning analytics que se pode interpretar individualmente o percurso, as
dificuldades e os hábitos de estudos dos alunos. Também através dele, o educador se torna capaz de tomar decisões pedagógicas seguras e reorientar
práticas para melhor atender às necessidades mapeadas.

o que é Learning Analytics? Todos nós fazemos avaliações acerca de tudo e principalmente daquilo que valorizamos em nosso dia-a-dia. Este
comportamento nos ajuda? Sim! Podemos avaliar, analisar e ajustar nosso foco -pessoal redirecionando os nossos comportamentos e percepções para
uma "qualidade" de vida melhor. Desta forma, coletar e analisar os nossos próprios dados pessoais através de nossas jornadas de vida é uma ação
inteligente para traçarmos melhor os nossos melhores novos caminhos.,Concorda? E o que esta ideia tem a ver com Educação? O que é Learning
Analytics e como ele pode colaborar na qualidade da Educação?

Em educação, não é diferente. O argumento acima foi utilizado apenas para tentar fazer uma breve analogia sobre a importãncia da análise e avaliação
de dados para novas ações e redirecionamentos de qualidade, que no caso da educação, também podem ser realizados, ou seja, podemos nos
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apropriar de tecnologias educacionais que fazem a análise de dados dos comportamentos dos alunos e os redirecionam à ações que viabilizem o melhor
aprendizado, desempenho e performance.

Como o Leaming Analytics funciona? Se você já fez compras online ou assistiu algo no Netflix, já teve contato com big data. Mas qual o potencial do big
data na educação? Você talvez ainda não saiba muito bem o que ele é, mas o big data na educação traz inúmeras possibilidades para se aprender mais
e melhor. De uma forma simples, big data pode ser definido como um grande volume de dados e informações importantes que precisam de um sistema
capaz de interpretá-Ios. Com uma ferramenta digital, é possível encontrar dados específicos, organizá-Ios, relacioná-Ios entre si e analisá-Ios para que
sejam úteis ao profissional em questão.

Da mesma forma que redes sociais e comércios virtuais utilizam suas informações para indicar os produtos certos para você, plataformas de tecnologia
educacional conseguem explorar dados com o objetivo de acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos estudantes. Esse é o grande uso do big data na
educação: a medida em que um aluno estuda e completa exercícios em uma plataforma online, o sistema consegue identificar os assuntos que ele
domina, as lacunas na aprendizagem e até mesmo sugerir roteiros de estudo que se adequem às suas dificuldades e tempo que dedica à matéria.

d) Caracterização dos Beneficiários
Quem se beneficia com o Leaming Analytics? Tanto alunos quanto educadores! Os alunos têm acesso a uma trilha de aprendizagem personalizada, que
entende suas dificuldades e sugere como preencher lacunas que possam ter se formado durante o ensino convencional. Eles recebem correções,
indicações de conteúdo e reajustes de rota em tempo real. Além disso, desenvolvem a autonomia típica do estudo online, em que é possível rever uma
aula ou refazer atividades para melhor absorver o conhecimento; assim como escolher os momentos e espaços que melhor se encaixem em sua rotina:
enquanto um jovem pode preferir estudar no õnibus a caminho da escola, outro pode escolher utilizar a plataforma em casa, à noite, por horas a fio.
Já os educadores podem melhorar a forma como ensinam conhecendo profundamente seus alunos (algo com que gastaria horas e horas sem o auxílio
da tecnologia). Ele terá informações suficientes para descobrir quais metodologias e abordagens geram melhores resultados, mantendo um olhar
abrangente para a turma ou, especificamente, para um aluno. O learning analytics proporciona ainda uma oportunidade de trabalhar com os alunos a
análise de dados e tomada de decisões, orientando-os no processo de construção da própria aprendizagem.

e) Fundamentação Teórica
Desde quando a humanidade se atenta ao processo de educação, ocorreram muitas mudanças buscando um ensino mais dinâmico e significativo, por
meio de diversos recursos e abordagens. Quando a sociedade era praticamente agrícola, somente os filhos de famílias ricas possuíam mentores que
eram contratados para educar um pequeno grupo de pessoas (VALENTE, 1999, p.35). Contudo, com o processo de industrialização, surge a
necessidade de se ter pessoas qualificadas para operar as máquinas e, consequentemente, o modo como as escolas educavam seus alunos foi
influenciado, o ensino começa a ser baseado em mecanizar o processo de aprendizagem e "empurrar" informações e soluções dadas como únicas.

Percebe-se que ainda hoje existem características dessa forma de ensino no ambiente escolar, o que gera duras consequências para a qualidade da
aprendizagem. O professor explica o conteúdo e espera que o aluno assimile a informação e faça uso correto dela, ou seja, o aluno é passivo no
processo de aprender e acrítico quanto às informações que recebe.

O modelo baseado na aprendizagem mecânica vem sofrendo severas críticas. Surge então a necessidade de se aprimorar o processo educacional,
considerando mudanças tanto nas ações dos alunos, como também na dos professores. Espera-se que os alunos sejam críticos, reflexivos, capazes de
relacionar os conteúdos estudados às situações do cotidiano, trabalhem em grupo de forma harmoniosa e organizada (alcançando objetivos individuais
e coletivos) e sejam mais autônomos na construção do seu conhecimento. Quanto aos professores, espera-se que sejam mediadores do processo de
ensino e aprendizagem, incentivando seus alunos a pensar, investigar, criar e se expressar. Para isso é necessário que busquem metodologias que os
auxiliem nessa tarefa e, consequentemente, tornem o ensino mais interessante, dinâmico e prazeroso.

No contexto atual, os alunos desde sua infância estão em constante contato com o mundo tecnológico, o que acaba por dar a essa geração uma nova
identidade, denominada por Barreto & Nascimento (2014, p.245) de nativos digitais. Ao se explorar esse aspecto dessa nova geração de alunos, o uso
das TO nas aulas pode tornar o ensino mais atrativo e os professores podem lançar mão desses recursos em sua prática, considerando que o ensino
deve evoluir acompanhando o desenvolvimento tecnológico em que a sociedade se encontra. Essa afinidade dos nativos digitais com as tecnologias faz
com que a maioria dos alunos possuam um domínio do recurso maior que o do próprio professor. Este aspecto pode ter diferentes consequências para o
processo de inclusão de tecnologias em sala de aula: por um lado, pode resultar em uma maior interação entre os alunos e o professor, por outro, pode
acarretar no receio dos professores em não conseguir solucionar problemas próprios ao uso das tecnologias, fazendo com que se sintam constrangidos
diante do aluno.

A inserção de tecnologias educacionais no ensino leva ao surgimento de um novo tipo de aluno, o aluno investigador, que necessita de um novo tipo de
professor, o instigador. Nesse novo cenário, o professor deve estar conectado a tudo o que está acontecendo ao seu redor, deve saber para além da
sua própria disciplina e estar aberto para novas aprendizagens. De acordo com Kenski (2005, apud DORSA, 2009, p.179), o saber sólido e imóvel não
existe mais. Diploma não é certeza de saber atualizado, já que os saberes devem ser permanentemente reconstruidos. O professor precisa estar em
constante formação, por meio de estudos e capa citações para acompanhar a evolução das tecnologias educacionais que podem ser úteis no processo
de ensino e aprendizagem.

Percebemos que embora o uso das tecnologias educacionais nas aulas seja uma tarefa imprescindível, não podemos desconsiderar as inúmeras
dificuldades que os professores encontram para implementá-Ias. Elas podem estar relacionadas à sua formação, que não os preparou para utilizar esse
recurso, ou mesmo ao ambiente escolar, que em geral não possui equipamentos adequados. Logo, não podemos achar que essa é uma tarefa exclusiva
do professor, pois envolve toda a escola, sua estrutura e políticas públicas educacionais.
Apesar das dificuldades de se utilizar as tecnologias educacionais, é quase unãnime a opinião dos professores quanto à sua importância para o ensino.
Segundo Borba e Penteado (2001), a informática permite que a linearidade de raciocínios seja desafiada por novos modos de pensar, baseados na
Simulação, na experimentação e em "uma nova linguagem" que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação instantânea.

f) Objetivos e Metas
Podemos elencar os seguintes objetivos específicos que visamos atingir no decorrer das ações: desenvolver nos licenciandos da UFJF e docentes das
escolas envolvidas no projeto o interesse pelo Learning Analytics; suscitar a apropriação dos saberes tecnológicos associados à esta área de atuação
promovendo uma experiência prática escolar enriquecida com o uso dessas tecnologias; promover melhorias na formação dos licenciandos/docentes e
maior qualidade aos cursos de formação de professores; propor reflexões e produzir dados sobre o processo de ensino-aprendizagem com o uso de
tecnologias digitais; contribuir para a formação complementar de dos professores e alunos de escolas públicas e particulares através do uso de
softwares e sistemas capazes de proporcionar uma experiência de Learning Analytics; estimular a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem nas
escolas; aumentar a integração da UFJF com a comunidade em geral, nas atividades presenciais ou virtuais e criar repositório online com material de
suporte para práticas que envolvam uso dos materiais virtuais de ensino."

g) Metodologia
As atividades do projeto têm sido direcionadas no sentido de divulgar e explorar ferramentas digitais de Learning Analytics, assim como planejar e
promover minicursos e oficinas para grupos de professores e alunos de licenciatura.
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Na primeira fase, serão feitos contatos com escolas da rede pública e particular de Juiz de Fora, afim de prospectar quais as instituições de ensino
teriam interesse em participar do projeto, além de identificar também quais teriam estrutura tecnológica de aplicar o Learning Analytics. Nesta fase, um
dos principais interesses também será avaliar como é a aceitação das técnicas propostas por parte de uma comunidade de ensino tradicional que
provavelmente não conhece o Learning Analytics.

Na segunda fase, serão aplicadas técnicas de Learning Analytics nas escolas participantes, respeitando a cultura, capacidade de engajamento e outras
especificidades de cada instituição de ensino. Como a sincronia dos agentes educacionais e integrantes do projeto depende das disponibilidades de
cada um dos envolvidos, é previsto um cronograma bem elástico para este projeto, de modo que ele muito provavelmente poderá se estender pelo
período superior a um ano e ter continuidade em novos projetos futuros.

Ao fim do projeto, muito provavelmente a ser alcançado em uma extensão futura deste, serão aplicados questionários à alunos, professores,
coordenadores pedagógicos e responsáveis. A partir das informações obtidas nestes questionários, será possível investigar como as técnicas de
Learning Analytics são recebidas pelos diferentes agentes envolvidos e também quais os benefícios e desafios desta técnica no processo ensino
aprendizagem. Além destes questionários, serão aplicados também testes que poderão fornecer informações valiosas sobre como o Learning Analytics
pode contribuir no processo de apropriação do conhecimento.

h) Relação com o Projeto Pedagógico dos Discentes

i) Impacto na Formação Discente
A partir da integração com o Learning Analytics, os licenciandos têm acesso a uma trilha de ensino personalizada, que entende às dificuldades e sugere
como preencher lacunas que possam ter se formado durante o ensino convencional. Eles recebem correções, indicações de conteúdo e reajustes de
rota em tempo real. Além disso, desenvolvem a autonomia típica do estudo online, em que é possível rever uma aula ou refazer atividades para melhor
absorver o conhecimento; assim como escolher os momentos e espaços que melhor se encaixem em sua rotina: enquanto um jovem pode preferir
estudar no ônibus a caminho da escola, outro pode escolher utilizar a plataforma em casa, à noite, por horas a fio.

Os educadores/licenciandos podem melhorar a forma como ensinam conhecendo profundamente seus alunos (algo com que gastaria horas e horas sem
o auxílio da tecnologia). Ele terá informações suficientes para descobrir quais metodologias e abordagens geram melhores resultados, mantendo um
olhar abrangente para a turma ou, especificamente, para um aluno. O learning analytics proporciona ainda uma oportunidade de trabalhar com os alunos
a análise de dados e tomada de decisões, orientando-os no processo de construção da própria aprendizagem.

j) Integração entre Extensão e Pesquisa

k) Relação com a Sociedade e Impacto Social
É natural que o aluno virtual sendo atendido desta maneira frente às suas necessidades e dificuldades de aprendizagem, se sentirá motivado em ir
adiante em sua formação. É certo também que aluno motivado e que quer continuar no curso não gera evasão, não vai embora para outra instituição ou
para outro curso qualquer. Uma educação que compreenda as aç6es educacionais de seus alunos e perceba as suas dificuldades e assim ofereça
soluções customizadas pode reter seu público-alvo e formar profissionais de qualidade.
As informações colhidas pelo Analytics podem ser essenciais e não se deve abrir mão delas. Se o professor fosse analisar cada aluno em seu processo
de aprendizagem em salas que trabalham com um número médio ou alto de aprendizes, ele gastaria muito do seu tempo para realizar esta coleta e
certamente não haveria garantia fidedigna de 100% desta estatística. Ao professor cabe o exercício da mediação do conhecimento, a parceria intelectual
e emocional para que o aluno tenha nele o apoio necessário para aprofundar e construir conhecimento. Com estes dados ofertados por ferramentas
educacionais, o trabalho do professor pode dar um passo imenso à frente no sentido de maior qualidade, eficiência e satisfação do aluno!

É interessante pensar que com ferramentas de Learning Analytics, o professor no momento da aula presencial poderá de sua mesa junto ao seu
computador monitorar a performance de seus alunos individualmente, que estão realizando tarefas também pelo computador ali no espaço conjunto e
fisico. ° professor de sua mesa e apoiado pelo Analytics poderá reorientar as tarefas e pesquisas destinadas à aprendizagem de cada estudante ou
grupo, atendendo as necessidades pontuais de cada um deles. Seria fantasia nossa pensar que todos os alunos de uma sala (virtual ou presencial)
quando começam um curso progridem no mesmo ritmo, concorda?

I) Indicadores de Acompanhamento e Avaliação
Serão utilizados como indicadores de acompanhamento e avaliação os questionários a serem aplicados à alunos, professores, coordenadores
pedagógicos e responsáveis, assim como os testes de desempenho respondidos pelos estudantes participantes.

m) Cronograma de Atividades
2 meses - Investigação das ferramentas de Learning Analytics gratuitas disponíveis no mercado.
3 meses - Elaboração de curso de capacitação dos agentes envolvidos
1 mês - Capacitação dos agentes envolvidos.
4 meses - Prospecção de escolas com interesse um participar do projeto, identificando as que tem estrutura tecnológica para aplicar o Learning
Analytics.
2 meses - Início do processo de estruturação e possível aplicação das técnicas de Learning Analytics nas instituições de ensino participantes.

n) Estimativa do número de pessoas a serem atendidas: 3000
o) Quantidade de bolsas pretendidas: 2
p) Quantidade de bolsas alocadas (a ser preenchida pela PROEX): __ Assinatura PROEX

q) Planos Individuais de Trabalho: Em caso de solicitação de bolsas, o(s) plano(s) individual(is) de trabalho das bolsas de
extensão encontram-se em anexo a este formulário.

r) Bibliografia
BARRETO. M. F. T.; NASCIMENTO, F. C. Jogos digitais na educação infantil. In: BICUDO, M. A. V. Ciberespaço. São Paulo: Livraria da Fisica, 2014.
245 - 277.
BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. 5 edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemátic~: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.

KENSKI, V.M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 2005. In: DORSA, A. C. O Texto e as Práticas Textuais e Discursivas Presentes em uma
Disciplina na Modalidade a Distância. Polifonia, Cuiabá, n. 17, p. 175-187. 2009.
LÉVY, P. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Ediç6es Loyola, 2003.
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VALENTE, J. A. Mudanças na sociedade, mudanças na educação: o fazer e o compreender. In: VALENTE, J. A.; FREIRE, F. M. P.; ROCHA, H. V.;
D'ABREU, J. V.; BARANAUSKAS, M. C. C.; MARTINS, M. C.; PRADO, M. E. B. B. °computador na sociedade do conhecimento. 1" edição. Campinas:
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COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA
Instituto de Ciências Humanas
TEL. (32) 2102-3108
Email: coord.geografia@ufjf.br

Of. 30/2017

Para: Chefia do Departamento de ESTATíSTICA
Prof. Dr. Lupércio França Bessegato

De: Coordenação do curso de Geografia
Assunto: Reforma curricular do curso de Bacharelado em Geografia

Juiz de Fora, 21 de março de 2017

o curso de bacharelado em Geografia tem, desde 2014, discutido a reforma de sua

matriz curricular. Após longas discussões no âmbito do NDE, Departamento e Colegiado,

chegou-se a formulação da proposta que segue anexa a esse oficio (anexo 1).

Diante disso, e em consonância ao disposto no Regime Acadêmico de Graduação,

viemos solicitar:

1) A aprovação da INCLUSÃO da seguinte disciplina como ELETIVA na matriz

curricular do curso de BACHARELADO em Geografia:

CÓDIGO

EST046

DISCIPLINA

Esclarecemos que a inclusão NÃO significa a abertura de turma para a Geografia, mas

si']1 a oferta de vagas ao curso quando possível e mediante avaliação do Departamento de

Estatí stica.

Certos de podermos contar com a compreensão desse Departamento nos despedimos

no aguardo de pronta resposta.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Elias Lopes de Lima

Coordenador do curso de Geografia

1



MATRIZ CURRICULAR - BACHARELADO EM GEOGRAFIA
PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINAS CH
1° História do pensamento geográfico 60

GE0080 Geografia da população 60
GE01l2 Cartografia 60

Fundamentos do trabalho acadêmico 30
GE0076 Climatologia 60

Prática em climatologia 15
2° Geografia econômica 60

GE0065 Cartografia temática 60
GE0120 Hidrogeografia 60

- Fotointerpretação geográfica 30
GE0093 Fundamentos de Geologia 60
GE0593 Prática de fundamentos de Geologia 15

3° GE0114 Geomorfologia geral 60
Prática de geomorfologia geral 15

GE0116 Geografia política 60
GEOI09 Introdução ao geoprocessamento 30
GE5109 Prática de introdução ao geoprocessamento 30
ESTOOl Elementos de estatística 60
GE0081 Geografia Agrária 60

Prática de Geografia Agrária 15
- Gc0055 Pedologia - 60- - -

GE0555 Prática de pedologia 15
4° GE0147 Metodologia de pesquisa geográfica 60

GE0095 Biogeografia 60
GEOl17 Climatologia ambiental 60

Prática em climatologia ambiental 15
GE0125 Gestão dos recursos hídricos 60- Introdução ao sensoriamento remoto 30

Introdução ao sensoriamento remoto - Prática 15
Opcional I 60
Eletiva I 60

5° GE0124 Formação territorial do Brasil 60
Geomorfologia ambiental 60
Prática de geomorfologia ambiental 15

GEOl13 Geografia urbana 60
Eletiva II 60
Eletiva III 60
Opcional II 60

6° Planejamento ambiental 60
GE0134 Teoria da Geografia 60
GE0l56 Estágio supervisionado em bacharelado I 150
GE0154 Prática profissional! 60
GE0129 Organização do espaço mundial

Eletiva IV 60
, Opcional III 60

7°- GE0l35 Planejamento territorial 60
GE0157 Estágio supervisionado em bacharelado II 150
GE0155 Prática profissional II 60

Eletiva V 60
Geomorfologia estrutural e tectônica 60
Prática de Geomorfologia estrutural e tectônica 15

GE0139 TCCI 60
8° GE0062 Planejamento urbano 60

Opcional IV 60
Opeional V 60
Eletiva VI 60
Eletiva VIl 60

GEOl40 TCC 11 60
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CONVOCAÇÃO

o Chefe do Departamento de Estatística da UFJF - DE/ICE/UFJF -, no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 33, alínea (a), do Regimento Geral da UFJF, convoca
os(as) docentes deste Departamento para a reunião ordinária de Conselho Departamental, a
ser realizada no dia 03 de abril de 2017, segunda-feira, às 15h, no Auditório do prédio do
Departamento de Estatística, com o objetivo de discutir a seguinte pauta:

1. Aprovação da ata referente à reunião de 13/03/2017;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Aprovação de projetos de extensão;

4. Apreciação de pedido de inclusão de disciplina eletiva;

5. Instruções para atendimento de demandas de órgãos de controle;

6. Reestruturação do curso de Ciências Exatas;

7. Representação do DE em Colegiados;

8. Informes da Comissão Permanente de Avaliação;

9. Informes da Coordenação do Curso de Estatística;

10.Informes da Chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 30 de março de 2017.

Prof. Lupércio an essegato
Chefe do Departamento de Estatística da UFJF
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 03/04/2017,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME ,1 AfoSINATURA

Natália Brugiolo Marcos

Alfredo Chaoubah
Angela Mello Coelho
Antonio Fernando de C. A. Beraldo
Augusto Carvalho Souza
Bruno César de Nazareth Ciribelli
Camila Borelli Zeller
Clécio da Silva Ferreira

. J~ -
.11 /.1 •Henrique Steinherz Hippert

Jane Azevedo da Silva
I Joa9,..uimHenriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis

Luiz Cláudio Ribeiro
\\ iIJosé Jonas Pereira

Lupércio França Bessegato
Marcel de Toledo Vielra
Michel Helcias Montoril
Ronaldo Rocha Bastos
Tufi Machado Soares

Catherine Midiam da Silva
Representante~sce~

Gisele de Oliveira Maia .~------------


