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ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DODA

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, ÀS QUINZE HORAS, NO

AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS, NO CAMPUS DA UFJF.

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no

Auditório do prédio do Departamento de Estatística da UFJF, foi realizada uma reunião

extraordinária do Conselho 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,

Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza, Camila Borelli

Zeller. Clécio da Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, Jane Azevedo da Silva,

Joaquim Henriques Vianna Neto, .ToséJonas Pereira, Karina Yuriko Yaginuma e Tufi

Machado Soares. Presente, também, o Secretário Executivo Bruno César de Nazareth ~

J
professora Karina, obtendo-se aprovação de todos os membros presentes, Em seguida, o I'
chefe do DE apresentou proposta de um plano de metas do DE para o ano letiv~ ~

Ciribelli. Ausências: Professora Ângela Mello Coelho (em licença médica); professor

Luiz Cláudio Ribeiro (em licença médica); professor Marcel de Toledo Vieira

(convocação para reunião do ConGrad); professor Michel Helcias Montoril (em

afastamento nacional), professores .ToséAntônio da Silva Reis e Ronaldo Rocha Bastos

(ministrando aulas). Ordem do dia: I- Apreciação do Plano Departamental para o

ano de 2017, incluindo a alocação da carga docente para o semestre 2017.1. O

professor Lupércio deu início à reunião, informando a pauta única. Em seguida,

apresentou a proposta de alocação de earga docente para o semestre letivo 2017.1. O

professor .Tonas sugeriu alterar a alocação proposta para ele, trocando a disciplina

Elementos de Estatística por Bioestatística (oferecida ao curso da Farmácia). Em

continuidade, procedendo-se à votação da proposta de alocação, houve 11 aprovações e

LIma abstenção. Em seguida, o chefe do DE propôs a coordenação da disciplina

Estatística Econômica ao professor Antonio Beraldo, a que todos foram favoráveis.

Logo depois, propôs a coordenação da disciplina Cálculo de Probabilidades I à



31 2017, em virtude de trabalhos e iniciativas realizados no DE. Trata-se de um norte para

32 os professores se programarem em seus planejamentos de trabalho. O chefe do DE

33 pretende colocar em votação na próxima reunião ordinária. Logo depois, o professor

34 Beraldo desejou apresentar algumas sugestões, as quais serão encaminhadas

35 posteriormente. Assim, o professor Lupércio detalhou o Plano de Objetivos e Metas do

36 DE (em anexo). Abordou, inicialmente sobre divulgação do curso de Estatística e

37 treinamento em R. Nesse ponto, o professor Augusto citou exemplo do treinamento

38 dado no ICH. Já o professor Beraldo apresentou exemplo de curso de Análise

39 Multivariada. Em continuidade, o professor Lupércio pensou em aliar as avaliações de

40 desempenho da UFJF ao trabalho do DE. O chefe do DE considerou que, pelo menos,

41 isso deveria ser feito em avaliações de desempenho no ICE. Deve-se procurar espaço

42 para atuação do Departamento de Estatística. Em seguida, prosseguiu apresentando os

43 demais pontos. Após essa apresentação, o professor Lupércio falou da importância da ~

44 montagem dos dois laboratórios do DE no prédio antigo. Apresentou também a

45 importância de os docentes terem, pelo menos, um projeto de pesquisa. Prosseguindo, o

46 professor Clécio apresentou sua dúvida, no sentido de ser necessário o DE cumprir

47 todos os pontos do referido plano. O chefe do DE disse que, em geral, tais pontos têm

48 sido seguidos, além de que o documento é caracterizado como um plano, um rumo para

49 as atividades dos docentes. Já o professor Tufi disse ser necessário definir o que vem a

50 ser um objetivo geral, metas etc. Professor Lupércio esclareceu que não se trata de um

51 plano de ação, e sim. um plano de metas. O professor Tufi, por sua vez, sugeriu definir

52 quais seriam objetivos a médio e longo prazos. O chefe do DE sugeriu, então, discutir

53 um planejamento estratégico, além de os docentes encaminharem à chefia sugestões de

54 alterações no texto do referido plano, o que será compilado para próxima reunião

55 ordinária. Em seguida, o professor Jonas sugeriu propor uma comissão para organizar

56 critérios para alocar disciplinas no DE. O chefe do DE explicou que, a partir do

57 momento em que o ICE aprovar uma resolução sobre o tema, isso será discutido.

58 Assim sendo, o Chefe do Departamento de Estatística, professor Lupércio França

59 Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h06. E, para constar, eu, Bruno César de~



60 Nazareth Ciribelli, Secretário Executivo do Departamento de Estatística, lavro a

presente , transcrita. datada e assinada. ~ r~L~ J ~ 05 ( :LIJ" .

~ ~J ::tt Q;:.J .tQL.
Bruno César de FAZãTêth Ciribelli

61\.

62

Secretário Executivo do Departamento de Estatística

63

64
65

66

67
68
69
70
71

72

73

74
75

76
77
78

79

80
81

82



--~~.

SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Te!.: (32) 2102-3306
dest.secretaria@ice.ufif.br

www.ufif.br/estatistica

RESOLUÇÃO N° 01/2016

Estabelece o Plano de Objetivos e Metas do
Departamento de Estatística para o ano de
2017.

O Conselho do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de
Fora, no exercício de suas atribuições e tendo em vista o que foi deliberado, em sua reunião
ordinária do dia de de 2016,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Plano de Objetivos e Metas para 2017 do Departamento de
Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora, de acordo com o texto em anexo, o qual é
palie integrante e inseparável da presente Resolução.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas asdisposições em contrário.

Juiz de Fora, de de 2016.

Professor Lupércio França Bessegato
Chefe do Departamento de Estatística da UFJF



Plano de Objetivos e Metas do Departamento de Estatística da UFJF - 2017

A missão do Departamento de Estatística para 2017 será contribuir para os objetivos gerais da
UFJF e do Instituto de Ciências Exatas através da excelência em pesquisa, em extensão e em
ensino nas Ciências Estatísticas e através do serviço à comunidade universitária, à profissão
de estatístico e à sociedade em geral.

Objetivos:

1. Divulgação do curso de graduação em Estatística.
Empreender esforços para ampliar a divulgação deste curso junto às escolas públicas de Juiz de Fora por
meio de visitas às escolas e produção e disseminação de material áudio/visual promovendo a Estatística de
um modo geral e o curso de graduação em Estatística, em particular.

2. Treinamento em R.
Atender à crescente demanda da comunidade acadêmica da UFJF e da sociedade por cursos de treinamento
em R, se tornando uma referência regional no ensino deste software.

3. Reformulação da Disciplina "Elementos de Estatística"
Reforrnular a disciplina ESTOOl-Elementos de Estatística, visando adequar a sua estrutura à nova realidade
do Departamento e das próprias Ciências Estatísticas, incluindo a elaboração de materiais didáticos deapoio.

4. Seminário de alunos bolsistas do Departamento
Promover o trabalho desenvolvido pelos professores do departamento junto com seus bolsistas em um
seminário de exposição dos trabalhos realizado.

5. Cursos de treinamento em métodos específicos
Promover minicursos de métodos específicos, de interesse geral, os quais não fazem parte de nenhum curso
regular oferecido na UFJF.

6. Série "Encontros com a Estatística"
Solidificar a realização da série "Encontros com a Estatística", ampliando a sua audiência para outras áreas
da UFJF.

7. Pesquisa e Extensão
Divulgação dos projetos de extensão e de pesquisa desenvolvidos no Departamento, deverão apresenta-los
ao departamento.

8. Ensino da Estatística
Desenvolver material didático e promover treinamento de professores de ensino médio e fundamental para
Ensino da Estatística.

9. Padronização de Disciplinas
Promover a padronização de disciplinas de massa, buscando desenvolver material didático de apoioe
critérios e níveis de dificuldade comuns de avaliação.

Metas:

1. Divulgação do curso de graduação em Estatística.

a. Elaborar apresentação única do curso de graduação em Estatística da UF JF e da profissão de
Estatístico

b. Visitar, no mínimo, 10 escolas públicas afim de apresentar o curso e a profissão de estatístico.
c. Disponibilizar no site do departamento e do curso de graduação vídeos de divulgação da

Estatística, dublados ou legendados.



r
d. Produzir e distribuir material gráfico de divulgação da Estatística e do curso de graduação em

Estatísticajunto às Escolas e Empresas de Juiz de Fora e região.

2. Treinamento em R.
a. Promover um curso de treinamento em R em nível básico.
b. Promover um curso de treinamento em R em nível intermediário.
c. Promover, pelo menos, dois cursos de treinamento em métodos estatísticos aplicados ao R.
d. Criar uma rede social digital voltada para os usuários do R e coordenada pelo departamento.

3. Reformulação da Disciplina "Elementos de Estatística"
a. Escrever uma nova ementa e um novo programa.
b. Elaborar material didático único.
c. Elaborar/levantar material didático de apoio tais como vídeos, estudos de caso, textos em geral,

atividades lúdicas, projetos de pesquisa etc.

4. Seminário de alunos bolsistas do Departamento
a. Realizar LUn seminário de apresentação dos trabalhos desenvolvidos.
b. Premiar para o melhor trabalho do seminário.
c. Realizar o seminário, se possível, junto com o seminário semelhante realizado pelo DCC.

5. Minicursos de treinamento em métodos específicos
a. Promover, no mínimo, dois cursos (com carga horária de no mínimo 20h) sobre métodos

estatísticos que não são abordados em cursos regulares da UFJF.
b. Ter, em cada curso, pelo menos 20 participantes.

6. Série "Encontros com a Estatística"
a. Promover, no mínimo, oito seminários desta natureza.
b. Estabelecer um calendário de apresentações no início do ano, em sintonia, quando for

pertinente e possível, com os cursos de treinamento em métodos estatísticos específicos
(Objetivo 5).

7. Pesquisa e Extensão
a. Tornar os projetos alinhados aos programas de pós-graduação aos quais o professor faz parte,

quando for o caso.
b. Registrar e computar todas as atividades de pesquisa e extensão no PIT do professor e

considera-Ias na distribuição da carga horária em sala de aula.
c. Utilizar o auditório do prédio EstatísticalDCC para as qualificações e defesas dos orientandos

de mestrado e doutorado dos professores do Departamento.

8. Ensino da Estatística
a. Desenvolvimento de ferramentas e processos capazes de promover análises de dados e maior

eficiência em ambientes educacionais (para ensino fundamental, médio e superior).
b. Promover Oficina de Ensino de Probabilidade e Estatística para professores do ensino

fundamental e médio.
c. Levantar e tratar bancos de dados para uso didático compartilhado pelos docentes do

Departamento.

9. Padronização de disciplinas
a. Promover a padronização dos planos de ensino e das avaliações da disciplina EST029 -

Cálculo de Probabilidades I.
b. Promover a padronização dos planos de ensino e das avaliações das disciplinas EST012 -

Estatística Econômica I e EST022 - Estatística Econômica 11.
c. Unificar as monitorias das disciplinas EST08 - Introdução à Bioestatística, EST019 -

Bioestatística e EST059 - Estatística Aplicada à Medicina.
d. Desenvolver páginas web das disciplinas padronizadas.
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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 extraordinária de Conselho
Departamental, a ser realizada no dia 21 de novembro de 2016, segunda-feira, às 15 horas,
no Auditório do prédio do Departamento de Estatística, com o objetivo de discutir a
seguinte pauta:

1. Apreciação do Plano Departamental para o ano de 2017, incluindo a alocação da

carga docente para o semestre 2017.1.

Juiz de Fora, 18 de novembro de 2016.

Prof. Lupércio anç ssegato
Chefe do Departamento de Es atística da UFJF
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 21/11/12016,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME A p I AS&I;NATUI.M A

Alfredo Chaoubah J? I(\J /00 lJlA.rÁ) J 0 t/L-..
Angela Mello Coelho J. 11 "Antonio Femando de C. A. Beraldo I Ai. j,Ap /f'y{, '\,~~ 19'V,

Augusto Carvalho Souza .....,
/

A' '/An-!.J(I(: l0rA'~ . rJ\
Bruno César de Nazareth Ciribelli Ifll !/ ~~JvL«J,,-,~(J ---V~·Jvt.'X\JJ
Camila Borelli Zeller f.av:;-. .k r<.. ••e>fV Á fAD, 2i11~
Cléeio da Silva Ferreira e-..-e.x .~ ~. ti ' J/~ --..J AO~

Henrique Steinherz Hippert "Jlp, .~ ~n'\(\;~ n "ú''(~ v_

Jane Azevedo da Silva , /f~ l 9 .2 -to?
~~

Joaquim Henriques Vianna Neto sz:': ,
~ \I . 1Í. -',---~ tV s. -.J

"
.

José Antônio da Silva Reis
José Jonas Pereira ~<Z-' ~ .;>

Karina Yuriko Yaginuma /j~~ , C/C:? -'--
Luiz Cláudio Ribeiro l

-e: --.
Lupéreio França Bessegato cX \.A 1f\~ ...l.;:-.,J,\"

Marcel de Toledo Vieira I V,
Michel He1cias Montoril - -
Ronaldo Roeha Bastos .. -,.
Tufi Machado Soares I ~~ -

Representa~iscente
Tamires Mara Coelho , -.


