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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E

DEZESSEIS, ÀS QUINZE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO

DEP ARTAMENTO DE EST ATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

EXATAS, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA.

Aos onze dias do mês de abril 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, Antônio Femando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza,

Camila Borelli Zeller, Clécio da Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, Joaquim

Henriques Vianna Neto, José Jonas Pereira, Luiz Cláudio Ribeiro, Marcel de Toledo

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

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

representante discente José Roberto Peres Júnior, Professores ausentes: Jane Azevedo

da Silva, José Antônio da Silva Reis e Karina Yuriko Yaginuma. As representantes

discentes Jéssica Femandes e Tamires Maria Coelho não estiveram presentes. Ordem

do dia: I - Aprovação da ata referente à reunião de 07/03/2016. O professor

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

em votação a aprovação da ata referente à reunião de 07/03/2016. Houve 09 votos

favoráveis e 03 abstenções. 11 - Homologação de atos ad referendum. O professor

Lupércio apresentou as decisões ad referendum, referentes ao período de 03/03/16 a

06/04/16. Em votação, todos foram favoráveis. 111 - Apreciação do pedido de

progressão da professora Camila Borelli Zeller. O prof. Lupércio apresentou o

relatório de atividades da professora Camila, o qual também foi circulado por e-mail aos

membros do conselho, referente ao pedido de progressão de Adjunto III para Adjunto

IV. Prof. Ronaldo solicitou esclarecimento ao chefe do DE sobre a disciplina Inferência

Estatística Paramétrica II apresentar 40 alunos, conforme relatório da professora

Camila. Prof. Lupércio esclareceu sobre a atenção da chefia nas alocações, sendo que as

solicitações de vagas estejam próximas da realidade para alocação. A respeito

especificamente do referido relatório, o prof. Lupércio informou desconhecer o motivo.

Logo depois, o prof. Lupércio colocou em votação a aprovação do relatório, sendo todos

favoráveis. IV - Discussão sobre graduação no Departamento de Estatística. O prof.

Lupércio propôs ao prof. Marcel apresentar aos membros um estudo sobre como têm

sido os cursos de Estatística em outras instituições. Prof. Marcel esclareceu que

pesquisou sobre o que outros países têm pensado a respeito de mudanças curriculares no

curso de Estatística. Dentre os pontos apresentados, destacou-se ttbre o número de
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formandos, sendo registrado aumento no quantitativo de formados em bacharelado em

Estatística, além de mestrado e doutorado. Outro ponto refere-se à necessidade de

preparação dos novos alunos frente às novas demandas do mercado de trabalho. Em

seguida, abordou a relevada importância da computação. Enfatizou-se também a

questão de se colocar em prática a Estatística. Outra questão apresentada refere-se à

solução de problemas no mundo real, como conhecimentos sobre ferramentas que

permitam a análise de grandes bancos de. dados; comunicação etc. Prosseguindo, o

professor abordou a questão de conhecimentos-chave para os alunos, sendo capazes de

estabelecer conexões entre conceitos e prática. Sobre currículo comum para Estatística,

destacou-se Teoria e Métodos Estatísticos; Maior diversidade dos modelos e

abordagens; Fundamentos Matemáticos; Importância da Ciência de Dados; Tópicos

relacionados aos dados; Habilidade para comunicação; Prática. Por fim, o professor

Marcel apresentou algumas recomendações aos alunos de Estatística e também aos

docentes. Após a apresentação do professor Marcel, o chefe do DE lhe agradeceu pelo

apoio na organização e informações apresentadas. Em seguida, prof. Lupércio disse que,

em reunião de chefes de departamento no ICE, todos os chefes manifestaram

necessidade de mudanças no BI em Ciências Exatas. [Os professores Camila e Luiz

Cláudio compareceram às 15h40]. Prof. Lupércio prosseguiu relatando que foi

posicionado que as disciplinas da Matemática fossem obrigatórias e que as outras

fossem eletivas. Logo depois, o prof. Clécio disse que, quando da migração para o BI

em Ciências Exatas, o DE tentou reverter essa situação. Disse também que tem havido

discussões para novos passos no ICE, no sentido da possibilidade de novos cursos

serem criados, a partir do envolvimento entre departamentos. O chefe do DE colocou ao

conselho o seu nome e do professor Clécio como participantes da comissão sobre o

curso de BI em Ciências Exatas. Todos foram favoráveis. [Professor Alfredo

compareceu às 15h48]. Em seguida, prof. Beraldo disse que as outras áreas e cursos

devem apresentar ao DE suas demandas e necessidades. Em seguida, o prof. Henrique

sugeriu fazer maior divulgação do curso, bem como colocar um cartaz no DE

informando todos os cursos atendidos pelo departamento. Prof. Lupércio disse que tem

utilizado mais os recursos da Internet para divulgar o curso e editais; solicitou que os

professores informem os e-mails de seus bolsistas para divulgação de seminários do DE.

Em seguida, o representante discente disse que a ideia de o DE tentar realizar mudanças

no curso é válida. V Uso do espaço físico do Departamento de Estatística. O prof.

Lupércio passou a palavra ao prof. Clécio, o qual disse que, principalmente à noite, a

porta do terceiro andar do DE tem-se encontrado aberta, bem como outras portas do

departamento. Disse também sobre alunos que ficam nos laboratórios do DE, quando

professores saem do espaço do terceiro andar. Professor Lupércio, como chefe do DE,

disse que não é a favor de o bolsista ter cópia de chave. Enfatizou a re1~}e o bolsista 'Ir"'~
~~, ~
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não permanecer sozinho no laboratório do terceiro andar, sem a presença de um

professor do DE, tanto na entrada, quanto na saída. Em seguida, o prof. Ronaldo

ressaltou que se deve ter o senso de departamento, algo coletivo, e não apenas

individual. Prof. Lupércio irá colocar esses pontos para uma rediscussão e votação.

Logo depois, o prof. Henrique levantou a questão de professores esquecerem persianas

do laboratório de Ensino abertas, o que pode comprometer os PC' s devido às altas

temperaturas. VI - Apreciação do plano de atividades dos docentes para o ano de

2016. O chefe do DE sugeriu deixar os PIT's dos professores à disposição na secretaria

do DE e na próxima reunião colocará corno ponto de pauta homologar os planos

apresentados. Após essa homologação, poder-se-á discutir a quantidade de horas/aula de

cada atividade docente. VII - Informes da chefia e assuntos gerais. O professor

Lupércio disse que é necessário que ele organize o próprio tempo, a fim de atender à

chefia e às demais atividades como docente. Gostaria que os colegas de trabalho

compreendessem essa necessidade. Apresentou também um resumo dos projetos do DE

aprovados para 2016. Assim sendo, o chefe do departamento de Estatística, professor

Lupércio França Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h43. 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 fl..1IJ22_/ ~.
Prof. Lupércio França Bessegato (Chefe do DE): --------,---+t-----'--+---.",-------,,-----

Bruno César de Nazareth Ciribelli (Secretário Executivo do DE):.~~~~&L~~64,.\:,U,4I1ÀN1

----- .



Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística
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UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONVOCAÇÃO

o Chefe do Departamento de Estatística da UFJF - DE/ICEIUFJF -, 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 abril 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 07/03/2016;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Apreciação de pedido de progressão da professora Camila Borelli Zeller;

4. Discussão sobre graduação no Departamento de Estatística;

5. Uso do espaço físico do Departamento de Estatística;

6. Apreciação do plano de atividades dos docentes para o ano de 2016;

7. Informes da chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 06 de abril de 2016.

r.

Prof. Lupé' io. ança Bessegato
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 11/04/2016,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME I ASSIN..(\.TURA
Alfredo Chaoubah pri",~ ffrvo/hl ~
Angela Mello Coelho n: ?--. -Yy'L /.10 ~ / ~
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Clécio da Silva Ferreira .i6~fu\':, ~.J; F~",-
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Joaquim Henriques Vianna Neto (\.'- .•.• ~vv-- <IA \J JV ::s CiY

José Antônio da Silva Reis
- ll"""-// / ~ -

José Jonas Pereira
Karina Yuriko Yaginuma 1/ v

Luiz Cláudio Ribeiro
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Lupércio França Bessegato ~ \.Á.ld\ À À Á)/)AII'r--'I
Marcel de Toledo Vieira i:p ';)~ <Â.I I " .---1--
Michel Helcias Montoril { L.2? ..h ~~ /J( t2..-.~~ r»

Ronaldo Rocha Bastos ~~
•...

Tufi Machado Soares • ---;;?fi"
~.A':~

Represenfãnte~scenJes
Jéssica Femandes ~~ p )jr2J>PA~, cr..tA/J~ a.
José Roberto Peres Júnior C - r .J

Tamires Maria Coelho --

- -- -- ----- ------=-=----



Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de EstatísticalUFJF

Período: 03/03/2016 a 06/04/2016

1- Afastamentos:

. Professor Clécio da Silva Ferreira - 28/03/2016 a 01/04/2016: Visita técnica ao
Departamento de Estatística da UniCamp. Campinas, SP.


