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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE
ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

1 Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Auditório do prédio do

2 Departamento de Estatística da UFJF, foi realizada uma reunião ordinária do Conselho do Departamento

3 de Estatística, regimentalmente convocada, sob a presidência do senhor Chefe do Departamento de

4 Estatística, professor Lupércio França Bessegato, com a presença dos professores Alfredo Chaoubah,

5 Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza, Camila Borelli Zeller, Clécio da

6 Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, José Antônio da Silva Reis, José Jonas Pereira, Luiz Cláudio

7 Ribeiro, MareeI de Toledo Vieira, Michel Heleias Montoril e Tufi Machado Soares. Presentes, também,
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o Secretário Executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli e as representantes discentes Aline Araújo

Barbosa de Castro e Natália Brugiolo Marcos. Ausências justificadas: Professores Ângela Mello Coelho

(férias); Ronaldo Rocha Bastos (doença). Ausências não justificadas: Professores Jane Azevedo da

Silva; Joaquim Henriques Vianna Neto; representante discente Jéssica Vianelo Sell. Ordem do dia: 1-

Aprovação da ata referente à reunião de 04/09/17. O chefe do DE deu início à reunião, agradecendo

pela presença de todos. Logo depois, apresentou a ata de 04/09/17 para aprovação. Foram registradas Ii

aprovações e duas abstenções dos conselheiros Aline e Clécio. 11 - Homologação de atos ad

referendum. O professor Lupércio fez a leitura dos atos ad referendum em anexo), referentes ao período

de 30/08/17 a 27/09/17, a cuja homologação todos os conselheiros foram favoráveis. 111 -

Cancelamento de disciplina do Plano Departamental 2017.3. O chefe do DE, por problemas

ocorridos com a disciplina Estatística Espacial, informou que houve cancelamento de matrículas de 4

alunos e trancamento de I aluno do curso de Geografia. Com isso, o chefe do DE oficialmente retirou a

disciplina do Plano Departamental de 2017.3. Em seguida, o professor MareeI, a pedido do chefe do

DE, informou que no último dia do calendário letivo para cancelamento de matrículas, os quatro alunos

acima solicitaram à coordenação cancelamento de matrícula na referida disciplina, o que causou

estranheza ao coordenador. Os alunos justificaram os problemas ocorridos na primeira e única aula

dada, sendo que as três primeiras aulas do semestre não haviam sido ministradas. Segundo a

representante discente Natália, o professor avisou apenas por e-mail o início das aulas. O professor

Mareei solicitou aos alunos que as justificativas fossem registradas por escrito, as quais, em seguida,

foram encaminhadas ao DE. Dando continuidade à reunião, o chefe do DE, assumindo a palavra, .f!!)
informou que encaminhou comunicado da reclamação dos alunos ao professor responsável e passou a ~

questão à Direção do ICE. Segundo o professor Marcel, o diretor fez reunião com o professor da rJ

disciplina e conversou com ele. A representante discente Natália disse que o diretor se reuniu com os ~

discentes. Disse também que a questão foi encaminhada à Ouvidoria, a qual entrará em contato com o -<~l;;
DE. Em seguida, a pedido do professor Tufi para expor o caso ocorrido, a conselheira Natália preferiu
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não fazer a exposição, dada a ausência do professor nesta reunião. Prosseguindo, o professor Lupércio

disse que t~ntará oferecer a disciplina no próximo ano. O chefe do DE disse também que foram

apontados problemas técnicos com relação à disciplina, dizendo que os mesmos serão sanados no bojo

da reforma curricular do curso de Estatística. Por fim, considerou importante o Conselho estar ciente

dessa situação. IV - Critérios para preenchimento do Relatório Individual de Trabalho. O chefe do

DE disse que a Comissão de Avaliação Docente já havia discutido sobre o ponto, e a ideia seria fazer

uma discussão para votar na próxima reunião resolução estabelecendo a implementação do RIT. Uma

das atribuições da Comissão seria sugerir um formulário para preenchimento. O professor Clécio, em

seguida, projetou aos conselheiros uma sugestão de formulário para preenchimento do RIT (em anexo).

Diferentemente do PIT, no relatório deve conter o quanto se gasta semanalmente em relação às

atividades docentes. Em geral, o formulário subdivide-se em Atividades Administrativas; Atividades de

Ensino; Atividades de Pesquisa e Extensão. Em seguida, o professor Tufi disse que não é normal

considerar a pontuação anualmente. O normal seria tomar um período de tempo e considerar uma média

de artigos publicados em determinados anos. Em seguida, o professor Henrique perguntou o porquê de

se reservarem 3 horas para livros. Professor Clécio disse que foi tirado de modelo do ICE para professor

titular. Logo depois, o professor Beraldo considerou que o capítulo de livro deveria valer mais pontos m,
que artigo científico. Retomando sua fala, o professor Henrique disse que livro deveria ter mais pontos. "-~

Já o professor Tufi considerou que a imponderabilidade de se avaliar a contribuição do autor de livro

~
concordou com o professor Tu fi , aumentando-se a pontuação para produção de livros. Resumindo ~

também, o chefe do DE disse sobre elaborar melhor a questão de publicação de artigos. Nesse instante

para o seu objeto justifica a baixa pontuação para a produção de livros. Disse também que a pontuação

apresentada na proposta de formulário realmente tem estado baixa. Prosseguindo, o professor 8eraldo

da reunião, às l6h 14, foi registrado que o professor Clécio necessitou ausentar-se, tendo em vista seu

requerimento autorizado para afastamento nacional, antes informando' aos conselheiros presentes que a

Comissão irá retomar com uma proposta. Em seguida, o professor Henrique considerou que

atendimento a alunos semanalmente deveria também ser contabilizado. Em relação à colocação do ~

professor Henrique, os professores Lupércio e Camila disseram que ainda não há, no âmbito da UFJF,

regras especificas para preenchimento do RIT. O que se tem feito, no momento, é verificar o que os Ir
outros departamentos têm estabelecido como critérios, para servirem de modelo para o DE. Já o ;-/1
professor Luiz Cláudio considerou ser necessário discutir cada item e suas respectivas pontuações. ~ ()'

Dando continuidade, o professor Jonas disse que se tem gastado muito tempo corrigindo provas e A ~ ~v
trabalhos. Por conta disso, o tempo para essa tarefa seria relativo ao número de alunos das turmas. Já o ~

professor Augusto, sobre pontuação de disciplinas, também considerou que o tamanho da turma

influencia nos critérios. O professor Lupércio, por sua vez, considerou que o tamanho da turma não

poderia ser considerado um diferencial na contabilização de horas, indicando que essa questão seria

resolvida a partir do momento que o Departamento implementar rodízio na alocação das disciplinas. Em

seguida, o professor Beraldo desejou saber o que se deveria fazer especificamente para o DE, que não l1K
seja dentro da padronização da UFJF, embora tenha considerado também que se deveria acatar ess~" ;> .
padronização. Logo depois, o chefe do DE prontificou-se a buscar o que legalmente nortearia a

contagem de horas. V - Assédios moral e sexual. O chefe do DE disse que tem sido colocado pela



Direção do ICE de maneira enfática a questão de assédios moral e sexual, devendo-se estar atendo à

conduta na UFJF. Salientou também a importância de os docentes cuidarem da postura em sala de aula.

A representante discente Natália disse que se deveria pensar no fato de a questão psicológica dos alunos

pode ser afetada, visto que mais da metade dos alunos da UFJF não são da cidade de Juiz de Fora.

Prosseguindo, o professor Henrique desejou saber o que a UFJF entende por assédio. O professor Tufi

contribuiu dizendo que se poderia entender assédio o fato de se colocar, de forma reiterada e constante,

a pessoa em situação vexatória. Considerou também que têm ocorrido atitudes extremas nos direitos das

pessoas. Já o professor Marcel complementou a fala do professor Tu fi , dizendo que existe um sério risco

de, por conta de professores que passaram dos limites em sala de aula, os direitos de todos serem

afetados. Nesse instante da reunião, às l7h04, foi registrado que a professora Camila necessitou

ausentar-se. Em seguida, o professor José Antônio contribuiu dizendo que, quando um aluno agir com

desobediência, pode-se acionar a Polícia Federal. O chefe do DE, dando continuidade à discussão, disse

que deveria ser considerada a liberdade de cátedra, sendo importante também ter atenção ao

relacionamento com os alunos. VI - Uso do Laboratório de Ensino. O chefe do DE solicitou que os

pedidos para reserva de laboratórios sejam feitos pela área de acesso restrito da página do

Departamento. VIII - Informes da Chefia e assuntos gerais. O chefe do DE agradeceu à professora

Camila pela condução do concurso para professor do DE. Os professores Celso (UFAM) e Roberto

Quinina (UFMG) estiveram presentes. O chefe do DE e a professora Camila deram atenção aos

professores da banca. Sobre o resultado do concurso, o candidato Tiago Maia Magalhães foi aprovado

em primeiro lugar. Já o candidato Gustavo de Carvalho Lana foi aprovado em segundo lugar. O

professor Lupércio disse também sobre justificação de faltas às reuniões pelos conselheiros. Solicitou

que a justificação de faltas dos conselheiros às reuniões deveria ser efetuada por escrito ao Conselho,

por intermédio do chefe ou do secretário do Departamento, até a reunião ordinária seguinte. Assim

sendo, o Chefe do Departamento de Estatística, professor Lupércio França Bessegato, encerrou a sessão,

finalizada às l7h 16. E, para constar, eu, Bruno César de Nazareth Ciribelli, Secretário Executivo do

Departamento de Estatística, lavro a presente ata, transcrita, datada e

Ata aprovada na reunião de: w11!~

NOME ASSINATURA
Alfredo Chaoubah
Aline Araújo Barbosa de Castro
Angela Mello Coelho Á /l J! •

Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo yUl/VYl!/o j:;fl4#-l/kJ
Augusto Carvalho Souza <,/r /,1' e:j'f bo."l.A..;Uv
Bruno César de Nazareth Ciribelli /. 'JP ~ f(;'jJvJ ~,~ P ··L~~ ")
Camila Borelli Zeller ~'V:>v ~~ -e.n..
Clécio da Silva Ferreira ~:;;:v ck..J:'t~"
Henrique Steinherz I::!iQpert liDA '/. I ~lI\r

Jane Azevedo da Silva
.

~ I
Jéssica Vianelo Sell
Joaquim Henriques Vianna Neto



José Antônio da Silva Reis ..•... .-l I

José Jonas Pereira ///

Luiz Cláudio' Ribeiro II lU
Lupércio França Bessegato I ~ v....AA.A 1A~ QÂ...tv--)

Marcel de Toledo Vieira V~l~ ~~ ~k! ~
Michel Helcias Montoril I -A.c. ....L~ s;tea f' A.,.J, .•.O. .=~~"""

Natália Brugiolo Marcos '--

Ronaldo Rocha Bastos fi'

Tufi Machado Soares --1 ~ -
,/'



Aprovação: Reunião de Departamento ocorrida no dia
Clécio da Silva Ferreira (Presidente)

Comissão: Camila Borelli Zeller
Mareei de Toledo Vieira

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS ENTRE OS PROFESSORES PARA
EFEITO DE CONFECÇÃO DO PLANO OEPARTAMENTAL DO DE

Outubro de 2017

Todos os professores deverão lecionar um conjunto de disciplinas que totalizem, no mínimo, 16
créditos (com base na LDB atual) por ano em aulas.

As disciplinas restantes serão distribuídas para os professores de acordo com suas atividades no
departamento. As atividades estão distribuídas em atividades Administrativas, de Ensino e
Pesquisa e Extensão.

Atividades Administrativas (máximo de 40):

Direção do ICE 40
Vice direção 4

Chefia de Departamento 20
Sub-chefia 2

Coordenação de curso 20
Vice coordenação 2

Coordenação / Vice coordenação de Pós-Graduação 10

Coordenação de Especialização 2

Coordenação de Programas (ex.: GET, PET, PIBID, PUI) 2

Participação em comissões de caráter pedagógico, permanentes ou 1
transitórias (NDE e colegiados)

Participação em comitês de caráter permanente no âmbito da UFJF 1

Participação em comitês de caráter permanente fora da UFJF, desde que 0.5
autorizado pelo departamento.

Atividades de Ensino (máximo de 30):

2 por crédito
(45*preparação e
45*sala de aula) -
Lupércio
1.76 por crédito
(45*preparação e

Creditação de disciplinas 34*sala de aula) -
Lupércio alternativa
1.52 por crédito
(34*preparação e
34*sala de aula) -
Clécio

Coordenação de Disciplinas 1 (máximo de 4)

Coordenação de Monitorias 1 (máximo de 4)



Orientação de Iniciação Científica 2 (máximo de 6)

Orientação de Treinamento Profissional 1 (máximo de 4)

Orientação de Extensão 1 (máximo de 4)

Orientação de aluno do GET 1 (máximo de 4)

Orientação Graduação (TCC) 2 (máximo de 4)

Orientação e Co-orientação de Mestrado 3 (máximo de 4)

Orientação e Co-orientação de Doutorado 5 (máximo de 4)

Palestras/Seminários na UFJFou em outras IES 1 (máximo de 4)

Participação em bancas examinadoras em outras IES: mestrado, doutorado e 1concurso público

Participação em bancas examinadoras na UFJF: TCC/Monografias, exame de 1qualificação de mestrado/doutorado, mestrado e doutorado

Participação em bancas examinadoras de concurso público na UFJF 1

Produção de material didático (vídeo-aulas, apostila ou objetos de
aprendizagem) referentes ao conteúdo completo de uma disciplina de 4 1
créditos

Atividades de Pesquisa e Extensão:

Bolsa de produtividade do CNPq ou Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico. 5

Estágio Pós-Doutorado 3

Coordenação de projeto de pesquisa aprovado com financiamento por 5agência de fomento nacional ou internacional, pública ou privada.

Coordenação de projeto de extensão aprovado com financiamento por agência de 5
fomento nacional ou internacional, pública ou privada.

Participação, através de Grupo de Pesquisa, em projeto de pesquisa ou
extensão aprovado com financiamento por agência de fomento nacional ou 1
internacional, pública ou privada.

Coordenação de Projeto de Pesquisa cadastrado na PROPP(UFJF) 2

Coordenação de Projeto de Extensão cadastrado na PROEX(UFJF) 2

Coordenação de grupos de pesquisa no GRPESQ-CNPq 1

Artigo aceito em periódico - Qualis Al, A2 ou Bl (no comitê do programa de 15pós-graduação ou no comitê de Matemática/Probabilidade e Estatística)

Artigo aceito em periódico - B2 e 83 (no comitê do programa de pós- 10graduação ou no comitê de Matemática/Probabilidade e Estatística)

Artigo aceito em periódico - demais Qualis 5

Artigo completo publicado em anais de congresso científico 2

Participação com apresentação de trabalho

Participação sem apresentação de trabalho



--- ---------~_._-------

Organização de pedido de auxílio coletivo a eventos

Livros técnico ou- científico publicados na área de atuação do docente por
3Editora com Conselho Editorial.

Organizador de livro científico

Capítulos de Livros técnico ou científico publicados na área de atuação do 1docente por Editora com Conselho Editorial.

Editor chefe de revista técnico científica 2

Membro de corpo editorial 2

Consultor "ad hoc" em atividade de pesquisa 2

Referee de revistas científicas

Representante Institucional de organizações científicas 1

Organização de Evento Institucional (ICE/DE): presidente ou membro de 1comissões organizadoras

Organização de eventos (presidente ou membro de comissões organizadoras 2
de eventos científicos) nacionais ou internacionais

Cursos de extensão (não-remunerados) 1
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·~iL;i UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de Estatística/UFJF

Período: 30/08/17 a 27/09/17

1 - Afastamentos

· Prof. Tufi Machado Soares, 13 a 16/09/17: Viagem a Brasília para realizar
investigação para o Ministério Público Federal/MO

· Prof. Marcel de Toledo Vieira, 04 a 07/09/17: Participação como convidado no XV
Encontro Mineiro de Estatística.

· Prof Camila Borelli Zeller, 04 a 06/10/17: Participação no MOEST, apresentação e
avaliação de trabalhos. Belo Horizonte, MO.

2 - Férias

· Prof. Joaquim Henriques Vianna Neto, 08/12/17 a 06/01/18.
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Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

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

www.ufif.br/estatistica

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 02 de outubro de 2017, segunda-feira, às 15h, no Auditório do prédio do
Departamento de Estatística, com o objetivo de discutir a seguinte pauta:

1. Aprovação da ata referente à reunião de 04/09/17;

2. Homolog~ção de atos adreferendum;

3. Cancelamento.de disciplina do Plano DepartamentaI2017.3;

4. Critérios para preenchimento do Relatório Individual de Trabalho;

5. Assédios moral e sexual;

6. Uso do Laboratório de Ensino;

7. Informes da Chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 28 de setembro de 2017.

Prof. Lupércio Fran~ Bess gato
Chefe do Departamento de statística da UFJF



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Te!.: (32) 2\ 02-3306/2\ 02-3320
dest.secretaria@ice.ufjf.br

www.ufjf.br/estaristica

LIST A DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 02/10/2017,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME f /1 , ASSINATURA
Alfredo Chaoubah
Ângela Mello Coelho I

Antonio Fernando de C. A. Beraldo
Augusto Carvalho Souza
Bruno César de Nazareth Ciribelli
Camila Borelli Zeller
Clécio da Silva Ferreira
Henrique Steinherz Hippert
Jane Azevedo da Silva
Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis
José Jonas Pereira
Luiz Cláudio Ribeiro
Lupércio França Bessegato
Marcel de Toledo Vieira li.}~, ú lt.. i\ -r
Michel Helcias Montoril
Ronaldo Rocha Bastos - ---
Tufi Machado Soares

Rep resentan tefiÍiscen tes
Natália Brugiolo Marcos



E-mail de Instituto de Ciencias Exatas - UFJF - Reunião hoje https:llmail.google.comlmail/u/01?ui=2&ik=b7665aca9c& j sver=4 iA...

I de 1

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

Reunião hoje

Ronaldo Rocha Bastos <ronaldo.bastos@ufjf.edu.br>
Para: Email Estatística<dest.secretaria@ice.ufjf.br>

2 de outubro de 201710:30

Bom dia Bruno,

Por recomendação médica devo fazer repouso vocal absoluto até hoje, pelo menos, pois ainda estou
bastante rouco (participei de mesa redonda no ICE na sexta à noite e acho que acabei forçando ainda mais
as cordas vocais). Então não irei à reunião do conselho departamental por este motivo. Por favor apresente
esta justificativa ao Lupércio.

Obrigado e boa semana de trabalho.

Ronaldo

Ronaldo R. Bastos, PhD
Professor Associado
UFJF - ICE
Departamento de Estatística
LINGE - Lab. de Informações Estatísticas Georreferenciadas: http://www.ufjf.br/linge/
+55(32) 2102 3306

03/10/2017 09:22


