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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA NOVE DE MAIO 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.

Aos nove dias do mês de maio 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, Antonio Femando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza,

Camila Borelli Zeller, Clécio da Silva Ferreira, Joaquim Henriques Vianna Neto, José

Antônio da Silva Reis, Karina Yuriko Yaginuma, Marcel de Toledo Vieira e Ronaldo

Rocha Bastos. Presentes, também, o secretário executivo Bruno César de Nazareth

Ciribelli e os representantes discentes José Roberto Peres Júnior e Tamires Maria

Coelho. Ausências justificadas: Professores José Jonas Pereira e Michel Helcias

Montoril - ambos encontravam-se ministrando aulas. Professores ausentes: Henrique

Steinherz Hippert, Jane Azevedo da Silva, Luiz Cláudio Ribeiro e Tufi Machado

Soares. A representante discente Jéssica Femandes não esteve presente. Ordem do dia:

I - Aprovação da ata referente à reunião de 11/04/2016. O professor Lupércio,

primeiramente, agradeceu pela presença dos membros. Em seguida, colocou em votação

a aprovação da ata referente à reunião de 11/04/2016. Todos foram favoráveis. 11 -

Homologação de atos ad referendum. O professor Lupércio apresentou as decisões ad

referendum, referentes ao período de 07/04/16 a 04/05/16. Em votação, todos foram

favoráveis. lU - Apreciação do pedido de progressão do professor Antonio

Fernando de Castro Alves Beraldo. O prof. Lupércio apresentou o relatório de

atividades do professor Antonio Femando de Castro Alves Beraldo, o qual também foi

circulado por e-mail aos membros do conselho, referente ao pedido de progressão de

Adjunto 11 para Adjunto III. Em seguida, prof. Clécio, em se tratando do intuito de

padronização de atividades (PIT), pediu esclarecimentos sobre relatório do professor

Beraldo, especificamente sobre códigos que não são do DE (Monografia I e Monografia

11).Prof. Beraldo esclareceu que havia orientado alunos nessas disciplinas. Logo depois,

o prof. Clécio quis saber como conseguiram matricular o referido docente para ministrar

disciplina que não é do DE. Esclarecendo, o prof. Beraldo disse que ele foi consultado

se gostaria de ministrar essa aula pelo setor responsável. Prof. Clécio também pediu

esclarecimento sobre curso preparatório para ANPEC. O prof. Beraldo, então,

esclareceu que solicitaram, pela Faculdade de Economia, a ele ministrar essa aula, com

conteúdos ligado à área da Estatística. Logo depois, o prof. Lupércio colocou em



ser necessário retomar alguns pontos quando o DE havia criado o curso. Sugeriu

retomar ação de divulgação do curso em cursos pré-vestibulares. Respondendo ao prof. ~Ú---
Beraldo,prof.Lupércioesclareceuqueo DE já enviouofíciosa algumasescolasr IA/-'
públicas, a fim de divulgar o curso de Estatística. Prosseguiu dizendo que se pode atuar '>'r'
em escolas públicas a partir dos projetos de iniciação científica, além de seminários,

encontros etc. Assim, o chefe do DE pôs em votação o regimento do processo eleitoral, ~

~:;:::a e::::::~f::~::::~::o::~;:::~:v~::::e;:::::~:~:u:: ~i
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votação a aprovação do relatório, sendo todos favoráveis. Nesse momento da reunião, o

professor Alfredo fez-se presente ao Conselho. IV - Composição de comissões de

estágio probatório. O prof. Lupércio propôs organizar a comissão para estágio

probatório dos docentes Karina e Michel. Sugeriu os professores Lupércio e Alfredo,

para a docente Karina, e os docentes Clécio e Camila, para o docente Michel. Sobre o

membro externo ao DE, este será indicado pelas comissões e comunicado ao Conselho.

Em votação, os membros do conselho aprovaram a proposta das duas comissões. V -

Escolha da comissão para condução da eleição para Coordenação do Curso de

Estatística e homologação do Regimento do Processo Eleitoral. O prof. Lupércio,

citando o Regimento Eleitoral, sugeriu mandato de três anos para o próximo

coordenador. A profa. Ângela manifestou-se que não gostaria de se candidatar à

reeleição. Em seguida, o chefe do DE propôs, como membros da comissão, os docentes

Ângela (presidente da comissão) e Clécio, sendo suplente o prof. Alfredo. O prof.

Lupércio disse que o curso de Estatística é prioritário e estratégico para o DE. Já o pr .

Marcel, em seguida, falou sobre composição de uma chapa, sendo o próprio professor

Marcel candidato à coordenador, e o professor Lupércio, como vice-coordenador.

Ambos confirmaram o interesse em se candidatarem. Em seguida, o prof. Beraldo disse
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representação junto aos alunos. VI - Discussão de critérios para distribuição de

cargas horárias no planejamento das atividades docentes. O chefe do DE informou

que circulou entre os membros uma sugestão de critério para distribuição de cargas

horárias do DCC. A profa. Camila consultou os PIT's dos docentes do DE e verificou

que é parecido com o do DCC. Também, verificou que o PIT deveria ser entregue em

determinada data, antes de iniciar o novo semestre, com metas a serem atingidas.

Ademais, haveria uma comissão para aprovar ou reprovar (espécie de advertência) o

plano do professor em função das metas do departamento. Nos dois últimos anos,

propõe-se também que tal plano serviria para progressão docente, confrontando o que se

planejou e o que se realizou. Prof. Lupércio sugeriu que verificar legalmente quais as

atividades devem ser desenvolvidas pelos docentes do DE. Também, segundo o chefe

do DE, poderiam ser definidas quais as metas do DE, a fim de os docentes se
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adequarem e planejarem em função dessas metas. Em seguida, o prof. Clécio disse que

o PIT obriga os docentes a discutirem essas questões. Clécio também sugeriu detalhar a

carga horária de chefia e de coordenação no DE, bem como mensurar o tempo que se

emprega em monografias. Nesse momento da reunião, a representante discente Tamires

fez-se presente ao Conselho. Em seguida, a professora Camila sugeriu aos docentes

verificarem os editais de projetos de Iniciação Científica. Prof. Lupércio lembrou aos

docentes que ainda não entregaram seus PIT' s que o façam. Lupércio também sugeriu

verificar tipos de procedimentos para apresentar as atividades que os docentes realizam

em outras unidades da UFJF. VII - Avaliação in loco do Curso de Estatística pelo

MEC. Prof. Lupércio passou a palavra para a professora Ângela, a qual disse que

recebeu comunicado da avaliação in loco. Disse que o MEC solicitou o currículo lattes,

bem como comprovações de publicações, participação e organização de projetos de

pesquisa, dentre outros, de 2013 até atualmente. A comissão de avaliadores solicitou

vários pontos, os quais foram encaminhados à Direção do ICE. Sugeriu-se a sala de

reuniões do prédio do DE para instalar-se a comissão de avaliação. Ângela apresentou

aos membros do conselho o cronograma de avaliação, a iniciar-se no dia 23/05. VIII -

Informes da chefia e assuntos gerais. O professor Lupércio solicitou aos docentes que

deixem na secretaria do DE a FAE de 2015.3 e programa para a disciplina para este

semestre. Prof. Ronaldo recordou que, no início de sua carreira, recolhiam-se as FAE' s

dos docentes. Em seguida, o chefe do DE falou do Dia do Estatístico (29 de maio).

Sugeriu ao prof. Marcel conduzir um seminário no dia 30 de maio. O prof. Alfredo

enfatizou o pedido feito a docentes, a fim de ministrarem palestras na disciplina de

Introdução às Ciências Exatas. Logo depois, o prof. Marcel disse que virá à UFJF o

secretário do MDS, apresentando seminário sobre avaliação de impacto de programas

sociais. Convidou os membros do conselho a estarem presentes. Assim sendo, o chefe

do departamento de Estatística, professor Lupércio França Bessegato, encerrou a sessão,

finalizada às 16h38. E, para constar, eu, Bruno César de Nazareth Ciribelli, secretário

executivo do departamento de Estatística, lavro a presente ata, transcrita, datada e

assinada.

Ata aprovada na reunião do dia

Chefe do Departamento de Estatística

Professores do Departamento de Estatística e representante discente:
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Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de EstatísticafUFJF

Período: 07/04/2016 a 04/05/2016

1- Afastamentos:

. Professor Tuf Machado Soares - [8/04/2016 a 19/04/20 J 6: Participação como
membro titular em duas bancas de defesa de tese na PUC-RJ.

. Professor Clécio da Silva Ferreira

- 22/05/16 a 25/05/16: Participação com apresentação de trabalho em evento (613
Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biornetria - RBras) _
Salvador, BA.

- 30/05/2016: Participação em banca de doutorado na UniCamp - Campinas, SP.

2 - Férias:

·Prof. Henrique Steinherz Hippert: 05/08/16 a 19/08/16

·Bruno César de Nazareth Ciribelli: 03/08/16 a 12/08/16

· Joaquim Henriques Vianna Neto: 07/08/16 a 21/08/] 6

3 - Anuências

·Anuência para professora Karina Yuriko Yaginuma realizar o curso "BANCO DE
DADOS ACCESS" (Módulo: 004 - BANCO DE DADOS ACCESS - AVANÇADO)



Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Te!.: (32) 2102-3306 / 2102-3320
dest.secretaria@ice.ufifbr

www:ufifbr/estatistica

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

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 09 de maio 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 11/04/2016;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Apreciação de pedido de progressão do professor Antônio Femando de Castro Alves

Beraldo;

4. Composição de comissões de estágio probatório;

5. Escolha da comissão para condução da eleição para Coordenação do Curso de

Estatística e homologação do Regimento do Processo Eleitoral;

6. Discussão de critérios para distribuição de cargas horárias no planejamento das

atividades docentes;

7. Avaliação in loco do Curso de Estatística pelo MEC;

8. Informes da chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 04 de maio de 2016.

Prof. Lupércio Fr ç essegato
Chefe do Departamento de Es atística da UFJF
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Departamento de Estatística

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

www.ufif.br/estatistica

LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 09/05/2016,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME ASSINATURA

Camila Borelli Zeller
"

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

Clécio da Silva Ferreira
Henrique Steinherz Hippert ----------------------
Jane Azevedo da Silva o

Karina Yuriko Yaginuma

Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis
José Jonas Pereira

Luiz Cláudio Ribeiro n
Lupéreio França Bessegato
Marcel de Toledo Vieira
Michel Helcias Montoril
Ronaldo Roeha Bastos
Tufi Machado Soares

Representantes discentes

José Roberto Peres Júnior
Jéssiea Femandes

Tamires Maria Coelho ~ ". A\ lll. P. JIII J/"J


