
AtA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS

MIL E DEZESSETE, ÀS QUINZE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

EXATAS, NO CAMPUS DA UFJF.

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, no

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

ordinária 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, Ângela Mello

Coelho, Augusto Carvalho Souza, Camila Borelli Zeller, Henrique Steinherz Hippert,

Jane Azevedo da Silva, Joaquim Henriques Vianna Neto, José Antônio da Silva Reis,

José lonas Pereira, 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 a representante discente Natália Brugiolo Marcos. Ausências

justificadas: Professor Clécio da Silva Ferreira (afastamento para o exterior). Ausências

não justificadas: Professores Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo e Luiz Cláudio

Ribeiro; representante discente Gisele de Oliveira Maia. Ordem do dia: I -

Aprovação das atas referentes às reuniões de 03/07/17, 07/08/17 e 21/08/17. O chefe

do DE deu início à reunião, agradecendo pela presença de todos. Logo depois,

apresentou as atas para aprovação. Em seguida, a professora Jane, referindo-se à ata de

03/07/17, linha 89, solicitou que fosse acrescentado o trecho "por escrito" após

"declarou seu voto". Por unanimidade, os conselheiros votaram a favor da aprovação da

referida ata e do acréscimo da expressão solicitada pela professora Jane. Logo depois,

em relação à ata de 07/08/17, a professora Jane, referindo-se às linhas 21 e 22, solicitou

que retirasse o termo "comentário" e o substituísse por "declaração de voto". A

professora fez referência ao Regimento Interno do CONSU (Conselho Superior da

UFJF), Artigo 21. A professora sugeriu que fosse colocado o trecho "sendo que a

declaração será apresentada na próxima ata" após o final do período na linha 26. Em

seguida, foram registradas 14 aprovações e uma abstenção. Prosseguindo, em relação à
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31 ata do dia 21/08/17, a professora Jane pediu para inserir sua justificativa de ausência,

32 por motivo de doença de pessoa da família. Em votação, com as alterações solicitadas,

33 foram registradas 12 aprovações e 2 abstenções. Em seguida, a professora Jane leu a sua

34 declaração de voto (em anexo a esta ata). 11- Homologação de atos ad referendum. O

35 professor Lupércio fez a leitura dos atos ad referendum, referentes ao período de

36 03/08/17 a 29/08/17. Todos os conselheiros foram favoráveis à homologação. 111 -

37 Apreciação de pedido de recurso a indeferimento de inscrição no Concurso 34,

38 EditaI14/2017. Em relação ao concurso público n. 34, Edital 14/2017, para professor

39 do Departamento de Estatística, o chefe do DE disse que houve 10 inscrições on fine,

40 mas somente foram formalizadas junto à Secretaria do ICE 7 inscrições. Destas, quatro

41 foram indeferidas. Logo depois, o chefe do DE fez a leitura de trecho do Edital 14/2017,

42 referente ao concurso do DE. Houve recurso para a inscrição do candidato Ricardo Vela

43 de Britto Pereira. Sendo assim, o chefe do DE propôs uma resposta ao pedido de

44 recurso, nos seguintes termos: "Inscrição indeferida, pois o Edital exige o título de

45 Doutor em Estatística que, segundo a Capes, está na área de Matemática/Probabilidade e

46 Estatística. Além disso, conforme a Capes, a área de Engenharias IV engloba os cursos

47 e Programas de Pós-Graduação (PPG) das áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia

48 Biomédica." Após a leitura, a qual indica a manutenção do indeferimento, o Conselho

49 do DE decidiu por manter a decisão de indeferimento, sendo l l votos favoráveis e

50 quatro abstenções. IV - Prazos para solicitação de férias. O chefe do DE solicitou que

51 os pedidos de férias fossem feitos ao DE um pouco antes do período determinado pelo

52 cronograma oficial, no intuito de manter a organização administrativa do DE. Para o

53 mês de dezembro/20 17, propôs o prazo até 10 de outubro/20 17. Para janeiro/20 18, até

54 25 de outubro/20 17. Por fim, para fevereiro/20 18, até 12 de dezembro/20 17. V -

55 Calendário Acadêmico 2017.3: Plano de Ensino. O chefe do DE havia solicitado a

56 entrega do Plano de Ensino em reunião anterior. Porém, alguns professores ainda não

57 entregaram ao DE. Salientou a necessidade de os professores cumprirem o RAG (Artigo

58 26, especificamente). Também havia solicitado horário de atendimento no DE, mas

59 alguns professores não enviaram. O chefe do DE salientou a questão de transparência,
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60 recomendada pelo Ministério Público. Disse que os horários de aula e de atendimento já

61 estão publicados nos murais e no site do DE, estando registrados também os docentes

62 que ainda não informaram seus horários. VI - Justificação de faltas. O chefe do DE

63 fez referência a Decreto que dispensa os professores do controle de frequência. Mas

64 disse que é obrigação da Chefia e da Direção da Unidade verificarem as questões

65 relacionadas à presença em sala de aula, horários de atendimento e presença em

66 reuniões. Faltas justificadas são por motivo de saúde ou do familiar; afastamento para

67 capacitação ou férias, além de convocação de hierarquia superior. O chefe do DE disse

68 também que é necessário avisar à secretaria sobre possíveis ausências em sala de aula,

69 bem como ao horário de atendimento e às reuniões também. Em seguida, o professor

70 Augusto perguntou se haveria alguma hierarquia para justificação de faltas. O chefe do

71 DE respondeu que somente em casos de convocação para Conselho de Unidade ou

72 Conselho Superior. VII - Critérios para seleção de alunos da UFJF. O chefe do DE

73 passou a palavra ao professor Marcel, o qual disse que o ConGrad discutiu a mudança

74 nas vagas para os cursos da UFJF, antes alocadas pelo PISM (30% das vagas) e SiSU

75 (70 %). Atualmente, há mais grupos de cotistas e, por conta disso, são necessárias mais

76 vagas para esse preenchimento. Com isso, foi emitida uma sugestão pelo ConGrad,

77 sendo divisão de 50% de vagas pelo PISM e 50% pelo SiSU. Em seguida, essa sugestão

78 foi aprovada pelo ConSu. Segundo o professor Mareei, isso acarretaria em dificuldade

79 para o curso de Estatística, cujas vagas são preenchidas mais pelo SiSU. Também, a

80 pedido do chefe do DE, o professor Mareei disse sobre as vagas ociosas (provenientes,

81 por exemplo, de abandono de vagas por alunos que haviam se matriculado no curso).

82 Disse que conseguiu preencher todas as vagas ociosas que foram abertas. Registrou-se,

83 nesse instante da reunião, a chegada do professor Alfredo, às 15h56. Em continuidade à

84 fala do professor Marcel, neste ano foram registrados 20 ingressantes no curso. O

85 professor Mareei disse também que, no semestre passado, fez reuniões, com

86 participação dos professores Augusto, Ângela e Lupércio, no sentido de conversar com

87 cada aluno do curso, verificando suas demandas e desempenho acadêmico. Em seguida,

88 a representante Natália disse também da dificuldade em o curso receber alunos pelo
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89 PISM. Professor Marcel também registrou que o DE tem recebido alunos de escolas

90 locais e da região, divulgando o curso de Estatística. VIII - Informes da Chefia e

91 assuntos gerais. O chefe do DE passou a palavra à professora Camila, que disse da

92 representação do Comitê Assessor de Ciências Exatas, sendo que, a partir da próxima

93 renovação desse Comitê, cada departamento terá dois representantes. Considerando que

94 a professora já está há quatro anos nessa representação, é necessária a indicação de

95 outro professor, o que havia sido aceito pelo professor Clécio. Entretanto, ainda ficaria

96 faltando mais um representante. A professora Camila esclareceu que haverá um período

97 de votação no SIGA. Em seguida, o chefe do DE disse que numa próxima reunião esse

98 ponto será retomado. Falou também do pedido do professor Clécio, para informar ao

99 boletim da ABE minicursos, defesas, produções pelo DE. Depois, informou que, em

100 função das férias da professora Ângela, haverá alguns remanejamentos de disciplinas. A

101 partir da licença-maternidade da referida docente, o DE poderá contratar um professor

102 substituto. Em função disso, o professor Augusto ficará como coordenador da disciplina
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de Cálculo de Probabilidades L Com relação ao uso do Laboratório de Ensino, reiterou

a orientação em fazer reservas pelo site do DE. Disse também que 25 máquinas estão

com problemas na placa-mãe. O professor Mareei, logo depois, perguntou se seria

possível incluir pedidos para os laboratórios de pesquisa do DE. O chefe do DE disse

que é possível fazer o pedido. Em seguida, o professor Joaquim disse que acha que a

disciplina Estatística espacial deveria ter como pré-requisitos as disciplinas Inferência

Bayesiana, Inferência Paramétrica II e Cálculo de Probabilidades lI. Prosseguindo, o

professor Mareei disse que fez reunião com coordenadores da Engenharia, e, a seu ver,

parece que não serão contrários à aprovação do novo Bacharelado em Ciências Exatas.

112 Também disse que o curso de Estatística da UFJF obteve 4 estrelas no Guia do

113 Estudante 2017, parabenizando, assim, todos os professores e a todo o DE. O chefe do

114 DE também parabenizou a atual coordenação do curso de Estatística. Por fim, o

115 professor Alfredo disse que, na data desta reunião, foi assinado convênio entre UFJF e

116 SAMU. Disse da possibilidade de estágios no SAMU e que está sendo negociado

117 estágio na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Assim sendo, o Chefe do
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Departamento de Estatística, professor Lupércio França Bessegato, encerrou a sessão,

finalizada às 16h30. E, para constar, eu, Bruno César de Nazareth Ciribelli, Secretário

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

assinada.

da na reunião de:O~1o/ ~Iq

Chefe do Departamento de Estatística Secretário Executivo do Departamento de Estatística

Professores do Departamento de Estatística e representante discente:



Declaração de voto:

Declarei meu voto "SIM", apesar de ter sido o meu PIT reprovado no item Gestão (10h):

representante do DE/ICE, no colegiado do curso de Ciências Biológicas + Coordenação do

Curso de Especialização em Métodos Estatísticos Computacionais-EMEC o qual estava

suspenso desde 2015. A previsão de volta é para o 19 período de 2018, segundo e-mail

recebido da PROPP (24/06/2017), assim, havendo necessidade, no presente período, de

revisão do projeto, reuniões com professores, contato com professores de outras

universidades, planilhas orçamentárias, simulações de receitas/despesas, etc.

Essas atividades foram, sempre, realizadas no 29 período, ininterruptamente, por 17 anos,

antes da suspensão do curso. Por isso, a justificativa da alocação de 10h, na atividade Gestão.

É necessário ressaltar que, durante o período de suspensão do curso, estive orientando

monografias do curso que ficaram pendentes e serviços de secretaria, uma vez que o curso

ficou sem secretário (declarações de disciplinas cursadas, solicitação de certificados ao

CEDARA, recebimentos de correspondências diversas de alunos e de pessoas com interesse no

curso, etc.).

A justificativa da reprovação pela comissão foi que "o curso EMEC (não está ativo), como

também, a sua coordenação precisam ser rediscutidos pelo departamento". É necessário

ressaltar que, em nenhum momento, essa decisão, me foi comunicada, oficialmente ou

verbalmente, tendo em vista que faço parte da coordenação, desde a criação do mesmo, em

1997. Reafirmo que, essa decisão, chegou ao meu conhecimento nessa reunião do

departamento durante a discussão dos pareceres da comissão.

Então, com muita dificuldade, mas tentando entender o olhar da Comissão de Avaliação do

PIT, solicitei à mesa a declaração do meu voto, com esses comentários.



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de EstatísticafUF JF

Período: 03/08/2017 a 29/08/17

1 - Afastamentos

· Prof. Marcel de Toledo Vieira, 13 a 15/08/17, Brasília, DF (Entrevista na Embaixada
da África do Sul para solicitação de visto para visita acadêmica à Universidade de
Pretoria, África do Sul.)

· Prof. Alfredo Chaoubah, 15 a 18/09/17, São Paulo, SP (Participação no ISPOR 6th
Latin America Conferencei

· Prof. Marcel de Toledo Vieira, 16/09/17 a 01/10/17, Pretória, África do Sul (Visita
acadêmica à Universidade de Pretória)

· Prof. Clécio da Silva Ferreira, 04 a 05/09/17, Campinas, SP (Participação em reunião
no Centro de Estudos de Opinião Pública da UniCamp)

· Prof. Clécio da Silva Ferreira, 08 a 13/10/17, Santiago, Chile (Participação no evento
"Skewed World 01Data"

2 - Férias

. Prof. Marcel de Toledo Vieira, 26/12/17 a 24/01/18; 25/01/18 a 08/02/18
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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 04 de setembro de 2017, segunda-feira, às 15h, no Auditório do prédio
do Departamento de Estatística, com o objetivo de discutir a seguinte pauta:

1. Aprovação das atas referentes às reuniões de 03/07/17, 07/08/17 e 21/08/17;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Apreciação de pedido de recurso a indeferimento de inscrição no Concurso 34, Edital

14/2017;

4. Prazos para solicitação de férias;

5. Calendário Acadêmico 2017.3: Plano de Ensino;

6. Justificação de faltas;

7. Critérios para seleção de alunos da UFJF;

8. Informes da Chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 31 de agosto de 2017.
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 04/09/2017,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

Augusto Carvalho Souza
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NOME / ASSINATURA

Angela Mello Coelho
Alfredo Chaoubah

Antonio Femando de C. A. Beraldo

Bruno César de Nazareth Ciribelli
Camila Borelli Zeller
Clécio da Silva Ferreira - ,\

MareeI de Toledo Vieira

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

Michel Helcias Montoril
Ronaldo Rocha Bastos
Tufi Machado Soares c-:_~ ...----
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Representantes diseentes - .~--
Gisele de Oliveira Maia I

Natália Brugiolo Marcos
J \


