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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 06 de junho de 2016, segunda-feira, às 15 horas, no Auditório do prédio
do Departamento de Estatística, com o objetivo de discutir a seguinte pauta:

l. Aprovação da ata referente à reunião de 09/05/2016;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Apreciação de pedido de progressão dos docentes Augusto Carvalho Souza e Jane

Azevedo da Silva;

4. Apreciação de pedido de vagas para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas;

5. Discussão sobre projetos de extensão no Departamento de Estatística;

6. Processo eleitoral da Coordenação do Curso de Estatística;

7. Comentários sobre a visita in loco do MEC;

8. Discussão sobre a graduação do Curso de Estatística;

9. Informes da chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 01 de junho de 2016.

Prof. Lupércio Fra ça B egato
Chefe do Departamento de Estatí tica da UFJF
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LIST A DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
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Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de Estatística/UFJF

Período: 05/05/2016 a 31/0512016

1 - Afastamentos:

. Prof. Marcel de Toledo Vieira: 05/06/16 a 06/06/16 - Participação na P Oficina
Pós-Coleta dos Dados do Estudo sobre Saúde dos Professores e Faltas ao Trabalho nas
Escolas da Educação Básica Brasileira

. Prof. Alfredo Chaoubah: 31/05/16 a 03/06/16 - Fórum Nacional de
Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

2 - Férias:

· Prof. Clécio da Silva Ferreira: 08/08/2016 a 22/08/2016

· Prof. Augusto Carvalho Souza: 05/08/2016 a 19/08/2016

· Profa. Ângela Mello Coelho: 05/08/2016 a 19/08/2016



Reunião final com os avaliadores do INEPe outras pendências

- não encontraram nada documentando a discussão ou conhecimento dos docentes ou discentes do curso sobre o
que foi relatado na última avaliação, sendo que uma parte importante da reavaliação é verificar o que foi feito
para corrigir ou reavaliar os pontos destacados como faltantes ou fracos na última avaliação.

- acessibilidade, apesar do curso ter partes da infra estrutura adaptadas e acessíveis a todos, parte da infra
estrutura permanece inacessível a cadeirantes, como a biblioteca do ICE,a sala das coordenações e secretaria do
ICE,os banheiros do prédio antigo do ICE...

- inserção de conteúdos sobre meio ambiente e questões étnico raciais ainda não foi feita de maneira satisfatória,
eles pediram para que as disciplinas não sejam apenas dadas como optativas, mas façam parte da grade curricular
de maneira mais forte, além de terem pedido documentação comprobatória de que as disciplinas cuja ementa
visam palestras sobre esses pontos realmente tenham apresentado tais palestra; pediram o cronograma de
palestras, com título, resumo e professor responsável.

- pediram uma maior comunicação entre os discentes e o NDEdo curso, enfatizando que os discentes são o foco
principal do curso e que o NDEde problemas envolvendo as disciplinas, como professores que repetem a mesma
prova, ano após ano, assim como buracos na grade do curso, procurar conversar como os alunos antes de fazer o
planejamento departamental para programar a grade do curso de maneira a permitir a participação de alunos em
projetos de iniciação, estágios e afins.

- o curso não possui resoluções departamentais sobre TCC,estágios, entre outros, o que não permite a
comprovação dos regimentos ou regulamentos para como os discentes e docentes devam cumprir com a carga
horária dessas atividades.

- faltam portarias, resoluções e regulamentos de como os docentes que assumem a coordenação do curso devam
dividir suas horas entre coordenação e as outras atividades de docência, pesquisa e extensão.

- a grade da graduação tem muitas disciplinas que não acrescentam nada ao perfil do egresso. Como justificar a
existência dessas disciplinas. Procurar adequar a grade ao perfil dos egressos que queremos formar.

- número de alunos ingressantes muito. baixo, mesmo com a entrada declarada não conseguimos preencher nem
metade das vagas do curso.

- o número de professores que dão aulas para o curso de Estatística é muito alto perto do número de alunos
atualmente matriculados, o que torna esse um curso com alto custo, professores envolvidos altamente
classificados e um número de egressos muito baixo.

- foi dito que não conseguimos ver os números de ingressantes como em outros curso pelo método de entrada
pelo BI, já que os alunos entram pelo BI e muitos evadem antes de fazer a opção para o segundo ciclo. Não
podemos falar sobre os alunos que entraram no BI com a intensão de cursar estatística, mas evadiram antes de

fazer a opção.

- Existem outros 6 cursos de Estatística no estado de Minas Gerais, qual o diferencial do curso da UFJF,qual a
qualidade do nosso curso que poderia atrair os alunos em comparação com os outros.

- sentiram falta de mais detalhamento no PPC,tempo mínimo e máximo de curso, atividades complementares,

monografia, ...
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E

DEZESSEIS, ÀS QUINZE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

EXATAS, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA.
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Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no Auditório do

prédio do Departamento de Estatística, localizado no Instituto de Ciências Exatas, foi

realizada uma reunião ordinária do departamento de Estatística, regimentalmente

convocada, sob a presidência do senhor chefe do departamento de Estatística, professor

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

Mello Coelho, Augusto Carvalho Souza, Camila Borelli Zeller, Clécio da Silva Ferreira,

Henrique Steinherz Hippert, Jane Azevedo da Silva, Joaquim Henriques Vianna Neto,

José Antônio da Silva Reis, José Jonas Pereira, Karina Yuriko Yaginuma, Luiz Cláudio

Ribeiro, Michel Helcias Montoril, Ronaldo Rocha Bastos e Tufi Machado Soares.

Presentes, também, o secretário executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli e a ~

representante discente Tamires Maria Coelho. Os representantes discentes Jéssicar
Femandes e José Roberto Peres Júnior não estiveram presentes. Ausências justificadas: . r
Antonio Femando de Castro Alves Beraldo, por motivo de doença na família; professor

MareeI de Toledo Vieira encontrava-se oficialmente em afastamento nacional, para . ~ ~

participação na I' Oficina Pós-Coleta dos Dados do Estudo sobre Saúde dos Professores ~

e Faltas ao Trabalho nas Escolas da Educação Básica Brasileira, em Belo Horizonte, df.)/

f1
vA

~

~~

Azevedo da Silva, os quais também foram circulados por e-mail aos membros do I /\

conselho, referente ao pedido de progressão de Adjunto I para Adjunto II, e de ~

MG. Ordem do dia: I - Aprovação da ata referente à reunião de 09/05/2016. O

professor Lupércio, primeiramente, agradeceu pela presença dos membros. Em seguida,

colocou em votação a aprovação da ata referente à reunião de 09/05/2016. Todos foram

favoráveis. 11 - Homologação de atos ad referendum. O professor Lupércio

apresentou as decisões ad: referendum, referentes ao período de 05/05/16 a 31/05/16.

Em votação, todos foram favoráveis. 111- Apreciação do pedido de progressão dos

docentes Augusto Carvalho Souza e Jane Azevedo da Silva. O prof. Lupércio

apresentou os relatórios de atividades dos professores Augusto Carvalho Souza e Jane

Associado II para Associado III, respectivamente. A professora Jane, com a palavra,

discorreu brevemente sobre suas atividades. Em relação ao ponto sobre assiduidade,

justificou algumas de suas ausências por conta de questões de doença na família. Em
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relação ao pedido do professor Augusto, o professor Clécio disse que não caberia o

registro de atividades de doutorado no relatório, pois a classe de Adjunto já requer esse

título. O docente disse que irá fazer a devida retificação, conforme também foi

solicitado pelo chefe do DE. Logo depois, todos foram favoráveis aos referidos pedidos

de progressão. IV - Apreciação de pedido de vagas para o curso de licenciatura em _

Ciências Biológicas. O prof. Lupércio passou a palavra à professora Jane, já que ela faz

parte do colegiado do curso de Ciências Biológicas, A professora apresentou o pedido

feito pela referida coordenação, no que se refere à solicitação da oferta da disciplina

Elementos de Estatística. Segundo a professora Jane, tais vagas se somariam a outras de

outros cursos, na oferta de disciplinas. Ao levar essa proposta à reunião de colegiado, a

docente verificou que os alunos não desejariam retirar da grade a disciplina Estatística

Aplicada à Biologia, além de que gostariam da oferta de Elementos de Estatística.

Segundo a professora Jane, para licenciatura seriam poucos alunos. Estatística Aplicada

à Biologia ficaria como disciplina obrigatória. Entretanto, o chefe do DE salientou que,

no ofício, solicitaram uma quantidade maior de vagas. Já o professor Clécio disse que é

necessário antes discutir sobre alocação de vagas nas turmas da disciplina, histórico de

vagas, número de turmas da disciplina ESTOOl. Alguns professores sugeriram a

continuidade da discussão, pois ainda não há informação suficiente para definir a

decisão do Conselho. Assim, o chefe do DE buscou resumir o encaminhamento dessa

questão. Listou a sugestão do professor Clécio, referente à abertura das vagas solicitadas

para a disciplina já ofertada (Estatística Aplicada à Biologia); sugestão do professor

Lupércio, solicitando a nova disciplina com o devido pré-requisito; sugestão do

professor Tufi, no intuito de esperar a reestruturação da disciplina EST001 para buscar

atender à demanda da Coordenação do curso de Biologia; sugestão do professor Luiz

Cláudio, no sentido de solicitar informações adicionais (período de oferecimento da

disciplina; entrada no primeiro ou segundo semestre etc.). Em seguida, o professor Tufi

opinou sobre o aumento da carga dos docentes nos dois últimos anos, principalmente

por conta das demandas de cursos de pós-graduação na UFJF. Já a professora Camila

disse que o DE não deve deixar de atender aos alunos do Curso de Biologia. Sobre a

proposta do ensino à distância, deve-se ter cuidado nessa questão, principalmente

quando se envolvem muitos alunos. O professor Tufi retomou sua fala, dizendo que, na

disciplina EST001, à distância, algumas aulas poderiam ser dadas em um anfiteatro, por

vários professores, contendo demonstrações aplicadas, sendo complementadas por tutor;

oficinas em laboratório. Não seria, exatamente, uma disciplina à distância, mas também

não se caracterizaria como uma aula tradicional. Sobre isso, professor Lupércio

salientou que, em geral, as disciplinas do DE não apresentam sua parte prática. Já a

professora Jane disse que o DE está sem informações para dar uma resposta mais

objetiva. Professor Lupércio entendeu como razoável a posição da professora Jane. Lq.,
(&1} =<H>·
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Colocará essa questão como ponto de pauta da próxima reunião. Assim, o chefe do DE

propôs, por fim, solicitar as informações adicionais na próxima reunião de Colegiado do

Curso de Biologia, por intermédio da professora Jane. Prof. Luiz Cláudio sugeriu

responder por memorando essa posição do DE. V - Discussão sobre projetos de

extensão no Departamento de Estatística. O prof. Lupércio sugeriu adiar a discussão

desse item, a fim de haver tempo adequado para discutir os próximos pontos. Ninguém

se manifestou contrário a essa decisão. VI - Processo eleitoral da Coordenação do

Curso de Estatística. O chefe do DE passou a palavra à professora Ângela. A docente

informou das datas de inscrição das chapas e a programação do cronograma, o qual foi

circulado aos docentes e representantes discentes. A eleição está programa para o dia

15/06/16. Podem votar, segundo a coordenadora, alunos efetivamente matriculados no

curso, docentes do DE e TAE's relacionados com o curso. VII - Comentários sobre a

visita in loco do MEC. Prof. Lupércio passou a palavra para a professora Ângela, a

qual disse que encaminhou aos docentes o relatório da avaliação, sendo que a nota do

curso baixou de 4 para 3. A docente disse que é possível impugnar, mas, mesmo assim,

não seria suficiente. Disse que o PPC do curso foi apontado com um dos pontos ~

criticados pelos representantes do INEP. Prof. Tufi opinou dizendo que há muitos pp---
pontos na avaliação que deveriam ser discutidos. Sugeriu discutir ponto por ponto. ~

Sobre isso, o professor Lupércio sugeriu discutir em detalhes essa questão em reunião .

específica. Já o professor Luiz Cláudio propôs que o NDE convoque essa reunião. A

professora Camila, logo depois, concordou com a proposta do professor Luiz Cláudio, /17
acrescentando que se faça mais de uma reunião para tratar detalhadamente desses itens. lJf
Também verificou que o relatório de avaliação aponta, sobremaneira, para ações do f):?Á
NDE. A representante discente Tamires fez-se presente à reunião às 16h15. Professor ~..J
Clécio também salientou esse envolvimento maior do NDE. Sugeriu marcar-se uma ~

reunião extraordinária para se discutir cada ponto. Disse que todos devem trabalhar para

melhorar o curso. Todos devem se responsabilizar por essa questão. A professora

Ângela, por sua vez, disse que se deve discutir, sobretudo, questões sobre monografia,

tempo mínimo e máximo de integralização, melhorar o PPC, maior participação

discente. Logo depois, o professor Augusto opinou dizendo que o NDE, a princípio, não

funciona como o MEC esperava. Já o professor Henrique sugeriu que o NDE deveria

trazer suas propostas e decisões para discussão em reunião do Conselho Departamental.

Professor Tufi, em seguida, concordou com a sugestão do professor Henrique, no

sentido de não trazer todas essas atribuições ao Conselho Departamental. Sugeriu que o

chefe do DE sempre seja membro do NDE. O professor Augusto, por sua vez,

concordou com a sugestão do professor Henrique. Já o professor Luiz Cláudio sugeriu

ao NDE convocar a reunião e que o chefe do DE convide aos demais membros a

participarem da reunião do NDE. Em seguida, o professor Lupércio disse que ~á ~.
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Bruno César de Nazare Ciribelli

Secretário Executivo do Departamento de Estatística

rtamento de Estatística e representante discente:


