
r ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

2 ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E

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

4 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

5 EXATAS, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA.

6 Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no Auditório do

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

8 realizada uma reunião ordinária 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, Antônio Femando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza,

12 Clécio da Silva Ferreira, Joaquim Henriques Vianna Neto, Karina Yuriko Yaginuma,

13 Luiz Cláudio Ribeiro, Michel Helcias Montoril e Tufi Machado Soares. Presente,

14 também, o secretário executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli. Os seguintes

15 professores encontravam-se oficialmente de férias: Henrique Steinherz Hippert e José

16 Jonas Pereira. O professor Marcel de Toledo Vieira encontrava-se oficialmente afastado

17 para participação de Oficina Técnica organizada pelo MDS, em Brasília, DF. O

18 professor Ronaldo Rocha Bastos justificou sua ausência por motivo de doença,

19 conforme e-mail em anexo. A professora Jane Azevedo da Silva não esteve presente. Os

20 representantes discentes Jéssica Femandes, José Roberto Peres Júnior e Tamires

21 também não estiveram presentes. Ordem do dia: I - Aprovação da ata referente à

22 reunião de 01102/2016. O professor Lupércio, primeiramente, agradeceu pela presença

23 dos membros. Em seguida, colocou em votação a aprovação da ata referente à reunião

24 de 01/02/2016. Todos foram favoráveis. 11 - Homologação de atos ad referendum. O

25 chefe do DE apresentou as decisões ad referendum, referentes ao período de 28/01/16 a

26 02/03/16. Em votação, todos foram favoráveis. 111 - Apreciação do pedido de

27 progressão do professor Joaquim Henriques Vianna Neto. O prof. Lupércio

28 apresentou o relatório de atividades do prof. Joaquim, referente ao pedido de progressão

29 de Adjunto I para Adjunto 11. Em seguida, o prof. Clécio propôs, novamente, que o

30 Conselho do DE tenha acesso prévio ao relatório de atividades, sendo circulado por e-

31 mail, juntamente com a convocação. Logo depois, o prof. Lupércio colocou em votação

32 a aprovação do relatório, sendo todos favoráveis. Em seguida, o chefe do DE colocou a

33 proposta anterior do prof. Clécio. Houve 9 votos favoráveis; 01 voto contrário. IV -

34 Homologação da alocação das monitorias do Departamento de Estatística para

35 2016. O prof. Lupércio informou que, há 15 dias, houve reunião do comitê assessor, a

36 fim de alocar as vagas de monitorias do ICE. O DE recebeu 14 vagas, sendo 6 para

37 Cálculo de Probabilidades I; 2 vagas para Bioestatística; 1 vaga para Estatística

38 Aplicada à Medicina; 2 vagas para monitoria envolvendo as disciplinas Elel~tos de
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/ Estatística, Introdução à Estatística, Análise Exploratório de Dados, Inferência

Estatística Paramétrica, Amostragem I e Amostragem lI; 3 vagas para Estatística

Econômica L Em seguida, o prof. Lupércio colocou em homologação o referido ato ad

referendum, esclarecendo que a Direção do ICE é responsável por encaminhar os

projetos de monitoria aprovados para a ProGrad. Em votação, houve 10 aprovações; 01

abstenção. V - Apreciação de projeto de tutoria da disciplina Cálculo de

Probabilidades I. O prof. Lupércio apresentou projeto de tutoria, desenvolvido pelas

docentes Camila e Karina, a fim de o DE obter tutores. A profa. Karina esclareceu que

tem tentando conseguir junto ao programa de pós-graduação em Modelagem

Computacional, tutores para a disciplina de Cálculo de Probabilidades I, no intuito de

auxiliar os professores. Professor Lupércio salientou que o DE ministra disciplinas em 7

programas de pós-graduação. Em votação à aprovação do referido projeto, todos foram

favoráveis. VI - Uso do Laboratório de Ensino de Estatística no semestre 2016.1. O

prof. Lupércio informou que, na última reunião, colocou-se que havia algumas regras

para uso do laboratório de ensino de Estatística, como, por exemplo, algumas

disciplinas terem reserva fixa para todo o semestre. O chefe do DE citou o exemplo dos

professores Alfredo (Pacotes Estatísticos) e Luiz Cláudio (Conceitos Demográficos).

Prosseguiu dizendo que os docentes poderiam explorar mais a disponibilidade do

laboratório. Doravante, o chefe do DE pretende verificar os horários mais utilizados.

Nesse sentido, enviará um e-mail para todos os docentes, afim de informarem qual será

o planejamento de uso do laboratório, no intuito de mapear possíveis conflitos. O prof.

Lupércio também informou que o NRC fará uma imagem dos PCs do laboratório de

ensino. Em seguida, o prof. Joaquim perguntou sobre a política para instalação de

software no laboratório de Ensino. O chefe do DE esclareceu que isso pode ser feito por

um bolsista ou pelo próprio docente, havendo a devida antecedência para tal solicitação.

VII - Discussão sobre graduação no Departamento de Estatística. O chefe do DE

apresentou a grade atual do curso de Estatística. Dessa grade, segundo o professor

Lupércio, há 26 créditos de disciplinas desnecessárias à formação do estatístico. Em

seguida, apresentou uma proposta de grade curricular, com foco na parte computacional.

(em anexo). O prof. Joaquim explicou a respeito das disciplinas Fundamentos de

Estatística e Estatística Computacional. A primeira teria tópicos de lógica matemática,

teoria dos conjuntos, voltando-se também para a lógica de programação. A segunda

seria uma disciplina para o aluno ter contato com programação, destacando-se o
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programa R (Estatística Computacional I). Estatística Computacional III seria para o

aluno programar algoritmos específicos, utilizando o R. Já Estatística Computacional II

seria uma disciplina aos moldes de Profissão e Mercado de Trabalho, no sentido de o

docente conduzir a disciplina, convidando pessoas para falarem sobre linguagem de .)(

programação, softwares, colocando o aluno em contato com as nov~a ~ \i



atuação. O prof. Beraldo necessitou sair às 16h. Em seguida, o prof. Tufi considerou

78 que a ideia da Estatística Computacional III deveria ser colocada para os períodos finais

79 da grade. Já a Estatística Computacional lI, na visão do professor, não funcionaria

80 adequadamente. Segundo ele, falta, além da Inferência Bayesiana (a ser colocada no

81 sexto ou sétimo períodos), a disciplina de Álgebra Linear Matricial, no terceiro ou

82 quarto períodos. Logo depois, o prof. Augusto sugeriu incluir na grade disciplina sobre

83 Big Data. O prof. Joaquim, por sua vez, sugeriu que esse tópico fosse acrescentado na

84 disciplina de Estatística Computacional lI. Em seguida, a professora Ângela verificou

85 alguns problemas para o funcionamento da disciplina Estatística Econômica lI. Sugeriu

86 incluir nas Estatísticas Computacionais tópicos sobre construção de gráficos. O prof.

87 Tufi sugeriu incluir construção de gráficos em Análise Exploratória de Dados. Em

88 seguida, o prof. Lupércio propôs detalhar o conteúdo dessas novas disciplinas. Já o prof.

89 Joaquim acrescentou que a Estatística Computacional I incluiria a produção de gráficos,

90 sendo no programa R. Logo depois, o prof. Clécio salientou que a proposta da grade

91 aumentaria a carga do DE. Por conta disso, não precisaria ser apenas disciplinas do DE,

92 mas também de outro departamento, com a Matemática, por exemplo. Segundo o chefe

93 do DE, é importante flexibilizar o curso de Ciências Exatas, no sentido de haver uma

94 grade mais adequada ao curso de Estatística. O professor Tufi sugeriu verificar como

95 têm funcionado outros cursos de Estatística. Prof. Clécio disse que o DE tem muito a

96 ganhar propondo essa nova grade com foco na área computacional, o que atrairia mais

97 alunos. Logo depois, o professor sugeriu também, para as próximas reuniões, o DE

98 repensar sobre estágios e empresas juniores. VIII - Instruções administrativas para

99 formalização de afastamento de docentes. O secretário Bruno esclareceu aos

100 professores sobre as novas orientações administrativas a respeito de pedido para

101 afastamento de docentes, sendo que a ProPlan disponibilizou um novo formulário para

102 os afastamentos. IX - Informes da chefia e assuntos gerais. O professor Lupércio

103 entregou aos docentes cópias do PIT, baseado no que foi elaborado pelo Departamento

104 de Ciência da Computação. Solicitou que os docentes preenchessem o documento e o

105 entreguem ao DE. O professor Lupércio falará sobre essa questão em próxima reunião.

106 Assim sendo, o chefe do departamento de Estatística, professor Lupércio França

107 Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h53. E, para constar, eu, Bruno César de

108 Nazareth Ciribelli, secretário executivo do departamento de Estatística, lavro a presente

109 ata, transcrita, datada e assinada.

110 Ata aprovada na reunião do dia J....Lj D L,

111 Prof. Lupércio França Bessegato: --------7'\--------711"------,---,,-----

112 Bruno César de Nazareth Ciribelli: ~~~~~"-'--:I~*~t-...lfL'&,!,.d..Á~.....:..:::~--

113 Professores do Departamento de Estatística e representante discente:



115
116

117
118
119 f.f~

123
124
125
126

127
128
129
130
131

132 ~--------------------------------------------.



Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de Estatística/UFJF

Período: 28/01116 a 02/03/16

1- Afastamentos:

· Professora Karina Yuriko Yagimima - 29/01/16 a 02/02/16: Reunião para
elaboração de projeto CNPq Universal no IME/USP - NUMEC, São Paulo, SP.

· Professor Marcel de Toledo Vieira - 06/03/16 a 09/03/16: Participação na
Oficina Técnica "Estudos Longitudinais e suas Aplicações nas Políticas
Sociais", organizada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - MDS, Brasília, DF.

2 - Projetos de Pesquisa:

· Professor: Marcel de Toledo Vieira
· Projeto: "Diagnóstico de Saúde e das Condições de Exercício Profissional dos
Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais"
· Instituição: UFMG
· Vigência: 15/01/16 a 15/03/16
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Projeto Orientador(a) Bolsistas Alocados
Elementos de Estatística
Introdução à Estatística

Análise Exploratório deDados
Marcelde Toledo Vieira 2 2

Inferência Estatística Paramétrica
Amostragem I
Amostragem II : li

Cálculo de Probabilidades I Karina Yuriko Yaginuma 14 6
Introdução à ..Bloestatística

.:~::.+: José Jonas Pereira I: 2 2
Bioestatística

Estatística Econômica I
Antônio Fernando de C. A. Beraldo 3 3

Estatística Econômica 11
Estatística Aplicada à Medicina I

,-

Ronaldo Rocha Bastos 1 1
Estatística Aplicada à Medicina II

Total 22 14
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FACULDADE DE ENGENHARIA! INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXA TAS
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional - PGMC

TEL. (32)2102-3481 FAX(32) 2102-3401
EMAIL: ppg.modelagemcomputacional@ufjfedu.br

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROJETO PARA

ESTÁGIO DOCÊNCIA

Título do Projeto: Projeto de tutoria - Cálculo de probabilidade I

DepartamentolUnidade: Departamento de Estatística/ICE

Nome do prof. responsável: Karina Yuriko Yaginuma

E-mail doprof.responsável:karina.yaginuma@ufjf.edu.br

Período de vigência do projeto: 04/04/2016 até 05 /08 /2016

Código da disciplina: EST029

Nome da disciplina: Cálculo de Probabilidade I

Horário(s) de aula da disciplina:

SEG TER QUA QUI SEX

Manhã 10h-12h (2 turmas) 10h-12h (2 turmas)

Tarde 16h-18h (3 turmas) 16h-18h (3 turmas)

Noite 21h-23h (2 turmas) 21h-23h (2 turmas)

Resumo do Projeto

!ina uantos alunos em média cursam outras informa ões:

A disciplina de Cálculo de Probabilidade I possui em seu programa tópicos essenciais ao desenvolvimento científico na
área de Estatística, tratando de temas fundamentais para o profissional de Ciências Exatas ou Engenharia. Há uma
constante demanda de tutores para o auxílio de professores e alunos ingressantes nessas áreas, de maneira que os
mesmos possam aprender e sedimentar o conteúdo ministrado, inclusive quanto ao conhecimento prévio necessário ao
bom aprendizado da disciplina. A disciplina é obrigatória para 21 cursos (ciência da computação, ciências exatas,
estatística, engenharias, entre outros). Em cada semestre são disponibilizadas 705 vagas, num total de 7 turmas.

Juntamente com um grupo de prof. do departamento de estatística estamos criando um material didático padronizado
que será utilizado por todas as turmas da disciplina, também estamos unificando o método de avaliação. O material
didático consiste em uma apostila com o conteúdo da ementa da disciplina, apresentações de cada tópico da disciplina,
script de simulação e construção de exemplos, listas de exercícios e gabaritos. Neste contexto estamos propondo este
projeto de tutoria e visa a participação de 3 tutores, um tutor para cada período.

O projeto busca a cornplementação da formação do discente atribuindo ao discente o compromisso de colaboração nas
atividades de ensino, através do auxílio na elaboração do material didático, listas de exercícios e gabaritos. Também
proporciona ao discente lapidar sua iniciação na tarefa de ensino dentro sala de aula, a medida que permite o discente a
experiência de preparar e ministrar aulas (exercícios) com a supervisão do docente.



-

Resumo das atividades em sala de aula (máximo de 2 horas semanais)

rJ:n(0(nnlcõeS'sObreasd"atiVídadesexeroiflãs -õeloS'iliscentes monitores/tutoresl:

Atividade Carga horária (em horas)

Ministrar aulas de exercício (supervisionado). lh

Auxiliar o docente em atividades realizadas durante a aula lh

Resumo das atividades fora de sala de aula (máximo de 2 horas semanais)

(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)

Atividade Carga horária (em horas)

Aperfeiçoamento do material didático (atualizar e adequar o material já existente). lh

Elaboração e atualização das listas de exercícios. O,5h

Preparação de aulas de resolução de exercícios. O,5h

Observações:

Está vedado aos discentes monitores/tutores ministrarem aulas teóricas sem supervisão do professor responsável pela

disciplina.

Submetido em: __ / /__

Assinatura do prof. Responsável pejo Projeto

Avaliado pejo PGMC em __ /__ /__

( ) Aprovado

( ) Reprovado

Assinatura do Coordenador do PGMC

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



-----------------------------------------~

(possível) Problema. Estrutura de Dados é co-requísíto com Lab, de Prog. II (curso
de CC diurno e noturno). Mas não são no BSI.

Semestre Créditos
(Obrigatórias)

1° 22
2° 20
3° 20
4° 20
5° 16
6° 16
7° 16
8° 4
Total 134

Eletivas: 40 créditos (600h)
Obrigatórias: 134 créditos (2010h)
Eletivas, Opcionais e Flexibilização: 26 créditos (390h)
Total: 200 créditos (3000h)



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Tel.: (32) 2102-3306 / 2102-3320
dest.secretaria@ice.ufif.br

www.ufif.br/estatistica

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

1. Aprovação da ata referente à reunião de 01/02/2016;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Apreciação de pedido de progressão do professor Joaquim Henriques Vianna Neto;

4. Homologação da alocação das monitorias do Departamento de Estatística para 2016;

5. Apreciação de projeto de tutoria da disciplina Cálculo de Probabilidades I;

6. Uso do Laboratório de Ensino de Estatística no semestre 2016.1;

7. Discussão sobre graduação no Departamento de Estatística;

8. Instruções administrativas para formalização de afastamento de docentes;

9. Informes da chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 02 de março de 2016.

Prof. Lupércio F nça e segato
Chefe do Departamento de Estatística da UFJF
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TeI.: (32) 2102-3306/2102-3320
dest.secretaria@ice.ufif.br
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 07103/2016,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME i ",ASSINATURA

Clécio da Silva Ferreira

Alfredo Chaoubah
Angela Mello Coelho
Antônio Femando de C. A. Beraldo
Augusto Carvalho Souza
Bruno César de Nazareth Ciribelli
Camila Borelli Zeller

Henrique Steinherz Hippert
Jane Azevedo da Silva
Jéssica Femandes
Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis v

José Jonas Pereira
José Roberto Peres Júnior
Karina Yuriko Yaginuma
Luiz Cláudio Ribeiro
Lupércio França Bessegato AU1AÂÀJOO~

Ronaldo Rocha Bastos

Marcel de Toledo Vieira
Michel Helcias Montoril

Tamires Maria Coelho /

Tufi Machado Soares

/



09/03/2016 E-mail de Instituto de Ciencias Exatas - UFJF - Fwd: Reunião

Email Estatística<dest.secretaria@ice.ufjf.br>

Fwd: Reunião

Lupércio F. Bessegato <Iupercio.bessegato@ufjf.edu.br>
Para: Bruno Ciribelli <dest.secretaria@ice.ufjf.br>

8 de março de 2016 23:52

Olá Bruno,

Em anexo, o e-mail do Ronaldo comunicando seu afastamento.
Abraço,

Prof. Lupércio França Bessegato
Departamento de Estatística
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
36036-330 Juiz de Fora, MG - Brasil
Fone: +553221023306 - Fax: +553221023320

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Ronaldo Rocha Bastos <ronaldo.bastos@ufjf.edu.br>
Data: 6 de março de 2016 16:44
Assunto: Reunião
Para: "Lupércio F. Bessegato" <Iupercio.bessegato@ufjf.edu.br>

Oi Lupércio,

Na sexta à tarde saí passando mal do DE e acabei com diagnóstico de dengue. Continuo com febre alta e
outros sintomas. Então estou cancelando todos os encontros programados para a semana, incluíndo nossa
reunião e a reunião do C. Departamental.

Abs,

Ronaldo

Ronaldo R. Bastos} PhD
Professor Associado
UFJF - ICE
Departamento de Estatística
LINGE - Lab. de Informações Estatísticas Georreferenciadas
+55(32) 2102 3306

https:/Imail.google.com/mail/u/1I?ui=2&ik=b7665aca9c&view=pt&search=inbox&msg=153594a9645eddOf&siml=153594a9645edd0f 1/1


