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ATA DA REUNIÃO ORnINÁRIA DO CONSELHO no DEPARTAMENTO DE

ESTATÍSTICA, REALIZAnA NO DIA ONZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E

DEZESSEIS, ÀS DEZESSEIS HORAS, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO

DEPART AMENTO DE EST ATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

EXATAS, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA.

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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

Ângela Mello Coelho, Augusto Carvalho Souza, Henrique Steinherz Hippert, José Jonas

Pereira, Karina Yuriko Yaginuma, Luiz Cláudio Ribeiro, MareeI de Toledo Vieira e

Michel Helcias Montoril, Presentes, também, o secretário executivo Bruno César de

Nazareth Ciribelli e o representante discente José Roberto Peres Júnior. Os seguintes

docentes estavam oficialmente de férias: Alfredo Chaoubah, Antônio Fernando de

Castro Alves Beraldo, Camila Borelli ZelJer, Clécio da Silva Ferreira, Jane Azevedo da

Silva, Ronaldo Rocha Bastos e Tufi Machado Soares. Os demais membros não

justificaram suas ausências. O professor Lupércio propôs retirar os pontos 4 e 5 da

pauta, sendo favorável a maioria dos presentes. Ordem do dia: I - Aprovação da ata

referente à reunião de 07/12/2015. O professor Lupércio colocou em votação a

aprovação da ata referente à reunião de 07/12/2015. Todos foram favoráveis, com

abstenção do professor Henrique, II - Apreciação de atos ad referendum. O professor

Lupércio apresentou as decisões ad referendum, correspondentes ao período de

031l21l5 a 06/01116. Em votação, todos foram favoráveis. 111 - Discussão sobre os

PIT's do Departamento de Estatística. O chefe do DE, em contato com a PRORH,

juntamente com a professora Carnila, obteve a informação de que a questão do PIT está

pendente de solução, visto que a UFJF deve adequar-se à legislação pertinente. Assim, o

chefe do DE desejou retomar essa discussão junto ao conselho. Informou que os

professores Beraldo e Mareei fizeram um levantamento a fim de apresentá-lo aos

membros do conselho departamental. Em seguida, o professor Beraldo disse que o PlT

representa um processo em que se devem elencar as atividades desenvolvidas na UFJF,

considerando ensino, pesquisa e extensão. Em seguida, devem-se dimensionar as

atividades. O prof. Beraldo disse que, a título de exemplo, no que se refere a atividades

de ensino, são contabilizados preparação de aulas, orientação a alunos etc. Logo depois,

às 16h20, o prof. Beraldo necessitou ausentar-se. Em seguida, o prof. Tufi disse que, a

título de exemplo, a ocupação de cargos era computada, como chefia de departamentos,

coordenações. Em seguida, o prof. Mareei procurou destacar pontos referentes aos links



39 44/94; Resolução UFJF 46/95). Segundo a pró-reitora de RH, conforme prof. Lupércio,

40 as referidas resoluções estão em vigor. Segundo prof. Marcel, em relação à Lei

41 12.772/2012, em se tratando de dedicação exclusiva, o texto procura focar no que é

42 admitido ao professor fazer fora da universidade. A lei não trata do que o professor deve

43 realizar na própria instituição. Entretanto, esse detalhe está contido nas resoluções

44 citadas anteriormente. Em seguida, o prof. Marcel, sobre o PIT exatamente, disse que tal

45 ponto está contido nas referidas resoluções. Na Resolução 54/92, define-se plano

46 departamental, sendo não apenas alocação de turmas a professores, mas também o que

47 se planeja no departamento, mantendo-se também objetivos a médio e longo prazos.

48 Segundo o prof. Tufi, anteriormente o DE já teve esse procedimento. O plano

49 departamental, na época, havia sido substituído por planejamento estratégico. Logo

50 depois, o prof. Lupércio disse que o DE deve fazer o seu PIT, devendo-se recuperar a

51 história e verificando onde se deve estruturar legalmente. Retomando sua fala, o prof.

52 Marcel disse que o PIT é individual e deve ser aprovado no DE. Segundo o chefe do

53 DE, no Departamento de Matemática, os professores irão listar o que pretendem fazer,

54 cujo documento será encaminhado ao departamento. Respondendo ao prof. Tufi, o prof.

55 Lupércio disse que há um formulário disponível na UFJF, utilizado pelo DCC, para

56 nortear a construção do PIT. Também sugeriu que os docentes encaminhem seus

57 documentos ao DE. O professor Lupércio também enviará aos docentes o formulário

58 utilizado pelo DCC, a título de conhecimento. O chefe do DE irá retomar essa

59 discussão, como outras também. O professor Luiz Cláudio, em seguida, às 16h45,

60 necessitou ausentar-se da reunião. Professor Lupércio, logo depois, informou também

61 que começará a entrar em contato com os coordenadores de pós-graduação, para cujos

62 cursos o DE oferece disciplinas. Dando continuidade às discussões do ponto, o prof.

63 Tufi sugeriu aprovar os projetos de pesquisa que já preveem as horas relacionadas ao

64 P1T. Segundo o prof. Marcel, a resolução em vigor já prevê esse procedimento.

65 Segundo o prof. Lupércio, deve-se recuperar o histórico e posicionar-se ante a
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instituição, sendo o DE devidamente reconhecido. Também considerou que se devem

organizar quantas orientações de mestrado e doutorado foram feitas pelos docentes do

DE. IV - Informes da chefia e assuntos gerais. Prof. Marcel informou que parte de sua

carga horária tem sido cumprida na Faculdade de Economia, onde o professor também

tem um gabinete de trabalho. Já o prof. Tufi ressaltou a importância de haver um

horário de atendimento do professor, com agendarnento prévio, a que o professor

Lupércio foi favorável. Assim sendo, o chefe do departamento de Estatística, professor

Lupércio França Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h58. E, para constar, eu,

Bruno César de Nazareth Ciribelli, secretário executivo do departamento de Estatística,

lavro a presente ata, transcrita, datada e assinada. '\ C (Ij\ M
Ataapr;anareUvdi::;02 /~16.~ ~ ~ -;
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Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de Estatística

Período: 03/12/16 a 06/01116

1- Requerimento de Férias:
·Professor Henrique Steinherz Hippert: 03/03/16 a 01/04/16
- Justificativa para férias durante período letivo: "Devido à greve dos
funcionários, o período de férias entre os períodos foi muito reduzido, e isto
tornou necessária a programação de férias do professor durante o período letivo.
As atividades serão realizadas pelo professor Ronaldo Bastos, durante minhas
férias."
·Professor José Jonas Pereira: 15/02/16 a 29/02/16 - 02/03/16 a 31/03/16
- Justificativa para férias durante período letivo: "A solicitação de férias em
período letivo (15/02/2016 a 29/02/2(16), referente ao exercício de 2015, é
devida ao fato de o calendário acadêmico ter sido alterado em função do
adiamento do início do semestre pela reitoria e da greve de TA 's e docentes.
Tenho 30 dias de férias do exercício de 2015 para usufruir e pretendo tirar outros
15 do exercício de 2016. A primeira parte, exercício de 2015. será marcada em
período letivo, mas sem prejuízo ao calendário acadêmico.
O meu substituto no período de 15/02/16 a 16/03/2016 será o Professor José
Antônio da Silva Reis."
- Programação de atividades durante o recesso escolar: "No período de recesso
escolar (segunda quinzena de março de 2(16) também estarei de férias. Será a
primeira parcela do exercício de 2016."

·Professor José Antônio da Silva Reis: 19/12/15 a 02/01116
· Professor Ronaldo Rocha Bastos: 14/03/16 a 02/04/16
· Professor Marcel de Toledo Vieira: 14/03/16 a 28/03/ 16

2 - Projeto de Pesquisa

· Projeto: Estudo sobre a Situação da Saúde dos Professores da Educação Básica
no Brasil
Resumo: Desenvolver estratégias e metodologias para apoiar a SASE a
acompanhar a situação de saúde e da gestão das condições de trabalho nas
escolas da Educação Básica no Brasil.
Atividade: Colaborador
Retificação no período de atuação: abril ajunho/20 15 e janeiro a abri1l2016
Carga horária prevista: 4 horas semanais
Observações:
a) Projeto de Pesquisa vinculado à UFMG;
b) Este extrato retifica que o referido Projeto é de Pesquisa, e não projeto de

Extensão, como informado em extrato anterior, período de 25/02/2015 a
30/03/2015.
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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 11 de janeiro 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 ele 07/1212015;

2. Apreciação ele atos ad referendum;

3. Discussão sobre os PIr s do Departamento de Estatística;

4. Apreciação sobre criação e alteração ele disciplinas;

5. Discussão de Projeto de Tutoria do Curso de Estatística;

6. Informes da chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 06 de janeiro de 2016.

anca Bessegato
de Estatística da UF1F
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 11/01/2016,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME ASSINATURA
Alfredo Chaoubah -Angela Mello Coelho IJ-.,~ 111. 0-~_
Antônio Femando de C. A. Beraldo
Augusto Carvalho Souza /.J./Iu./"do (ÓVtK"//19 {;,'U ~ 1\ •

Bruno César de Nazareth Ciribelli Ov.- ~~ ~o.. tJ,-~(".~ ~YV'
Camila Borelli Zeller v

Clécio da Silva Ferreira -

Henrique Steinherz Hippert 1\9.••_ 'f ~"'A_lr-,
Jane Azevedo da Silva 'I'oJ I I I,- ,
Jéssica Femandes - - -
Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis
José Jonas Pereira ~ ~

r - ~
José Roberto Peres Júnior VLl tnP' , ~11.A AtA'l V21J/J &1
Karina Yuriko Yaginuma ~ '---\.' 11' 'f. ~ ~ I
Luiz Cláudio Ribeiro ./hA~~
Lupércio França Bessegato

~
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Marcel de Toledo Vieira lJ~ 1\.11.1 11." f J.-
Michel Helcias Montoril ~ .u.....JMt +./;e.:...•••.~ .a'V't1...~n

Ronaldo Rocha Bastos '-
Tamires Maria Coelho
Tufi Machado Soares -


