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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 QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E

DEZESSETE.

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

prédio do Departamento de Estatística da UFJF, foi realizada uma 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, Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo, Clécio da Silva Ferreira, Henrique ~~

Steinherz Hippert, Jane Azevedo da Silva, Joaquim Henriques Vianna Neto, José Jonas Pereira,~~

Marcel de Toledo Vieira, Michel Helcias Montoril, Ronaldo Rocha Bastos e Tufi Machado Soares. ~

Presente, também, o secretário executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli e a representante (fJ'
discente Natália Brugiolo Marcos. Ausências justificadas: Professora Ângela Mello Coelho (licença- .../

maternidade), professor Augusto Carvalho Souza (acompanhamento de pessoa da família)r

professora Camila Borelli Zeller (motivo de saúde). Ausências não justificadas: Professores José

Antônio da Silva Reis e Luiz Cláudio Ribeiro; representantes discentes Aline Araújo Barbosa de

Castro e Jéssica Vianelo Sell. Ordem do dia: I - Aprovação da ata referente à reunião de

06/11/17. O chefe do DE deu início à reunião, agradecendo pela presença de todos e verificou o

quórum de 11 conselheiros. Logo depois, apresentou a ata de 06/11/17 para aprovação, para a qual YJ
foram contabilizadas 11 aprovações. 11 - Homologação de atos ad referendum. O professo! V
Lupércio fez a leitura dos atos ad referendum, referentes ao período de 01/11/17 a 29/11/17. Em JI
seguida, foram registrados 11 aprovações, 1 abstenção da professora Jane e 1 abstenção do professor ~ \)J I

José Jonas. 111 - Apresentação de projeto de extensão pelo professor Joaquim Henriques '}J
Vianna Neto. O chefe do DE informou que havia ficado pendente a homologação da aprovação ad ~'

referendum do projeto de extensão do professor Joaquim Neto (em anexo). Assim, o professor

Joaquim, tomando a palavra, fez a apresentação de seu projeto aos conselheiros. Justificou dizendo ~.

sobre carência de métodos para análise de dados na Escola Municipal Cosette de Alencar. O

professor aproveitou a oportunidade para dizer que o seu projeto de pesquisa, submetido ao Edital ().

BIC 201712018, da ProPesq, no início deste ano, não havia sido localizado pelo setor responsável,.6

embora o professor tenha protocolado em data devida. Respondendo à dúvida do professor Clécio, o .

professor Joaquim disse que a presença de conteúdo estatístico em seu projeto seria referente ~~,
,

Estatística Básica, no intuito de fornecer informações para os professores da escola citada -

anteriormente. Em seguida, foi aprovada por unanimidade a homologação da aprovação do projeto ~
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29 de extensão do professor Joaquim. IV - Apreciação de proposta de criação de disciplina. O chefe

30 do DE passou a palavra ao professor Alfredo, o qual disse do formulário de criação da disciplina

31 Modelos de Decisão em Economia da Saúde. Trata-se de uma disciplina que já ocorre regularmente,

32 mas, a partir dessa nova proposta, deixaria de ser tópicos e passaria a uma disciplina com nome

33 próprio.. O professor Ronaldo, em seguida, sugeriu a necessidade de haver uma referência

34 bibliográfica sobre Modelos de Decisão. Sobre isso, o professor Alfredo teceu alguns comentários.

35 Logo depois, o chefe do DE, conforme sugestão do professor Ronaldo, colocou em votação o

36 seguinte nome para a disciplina: Aplicações de Modelos de Decisão em Economia da Saúde. Em

37 votação,foi aprovada a proposta por unanimidade. V - Resolução que formaliza procedimentos

38 sobre PITIRIT. O chefe do DE distribui aos conselheiros cópias contendo proposta da Resolução

39 DE 0312017, acerca de PIT e RIT, bem como os anexos A e B. (em anexo a esta ata). O objetivo

40 seria a apreciação da Resolução. O anexo B, acerca de pontuação, já havia sido aprovado em reunião

41 anterior. O professor Lupércio comentou e esclareceu alguns trechos da proposta de resolução.

42 Algumas adequações gramaticais e de organização textual foram feitas no texto, mas sem alterações

43 em seu conteúdo. Em seguida, o chefe do DE, não havendo mais comentários, colocou em votação a

44 aprovação da Resolução 03/2017, com algumas adequações gramaticais e de organização textual,

45 cuja versão final se encontra anexada a esta ata, sendo aprovada por unanimidade. VI - Apreciação

46 de pedido de progressão do professor Michel Helcias Montoril. O chefe do DE apresentou

47 pedido de progressão do professor Michel, de Adjunto AI para Adjunto A2. O pedido havia sido

48 encaminhado à Comissão de Avaliação Docente do DE, a qual constatou que o professor atingiu a

49 carga horária mínima equivalente às quarenta horas semanais. Logo depois, o professor Clécio

50 esclareceu que a Comissão já tomou por base a pontuação do RIT atual. Em votação, foram

51 registrados 13 votos favoráveis e uma abstenção. VII - Apreciação de pedido de reconsideração

52 de decisão da Assembleia Departamental. O professor Lupércio esclareceu que, de acordo com

53 legislação pertinente, das decisões administrativas (nesse caso, tomadas pelo Conselho

54 Departamental), caberia pedido de reconsideração da decisão. A professora Jane esclareceu que

55 havia solicitado uma reconsideração à Comissão de Avaliação Docente. Em seguida, essa Comissão

56 passou a decisão ao Conselho Departamental. A professora disse que, embora o curso não estivesse

1'"'7 n~;YTn n Mr>rrlgn<;lr?ío p çt <i:/"(',rf:tFlriFl da RMEC encontravam-se em funcionamento. O professor
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ :PE FORA
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DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
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DEZESSETE. tfY
Marcel, em seguida, esclareceu que a Comissão é apenas consultiva. Prosseguindo, a professora Jane

apresentou alguns anexos ao seu pedido de reconsideração. Logo depois, o chefe do DE disse que,

consultando a CDARA, esta informou que a EMEC, com dois códigos no SIGA, não apresenta

aluno com situação "ativo" em ambos os códigos do curso. Já o professor Tufi disse que o curso

terminou em 2013. Fez referência a uma norma do curso, que estabelecia um prazo de no máximo

dois anos para entrega da monografia. Disse que o que remanesceria seriam situações excepcionais ~

de alguns alunos. O professor também considerou justo contar alguma carga para a professora Jane, ~y!\
mas não achou correto considerar-se uma coordenação integral. Logo depois, a professora Jane ~

demonstrou seu descontentamento com relação à não consideração de sua dedicação por vários anos, ~

a partir da criação do curso por sua parte, bem como sua atuação na coordenação. A professora disse

também que em 2018 não haverá nenhuma atividade relacionada ao curso de Especialização em

Métodos Estatísticos Computacionais da UFJF. Em seguida, o professor Beraldo disse que a

reconsideração ocorre quando se têm novas informações, o que foi apresentado pela professora Jane. ~

O chefe do DE disse que o Conselho deveria decidir se aceitaria a atividade e as horas apresentadas"

pela professora Jane. Assim, deu encaminhamento ao pedido da docente, reconsiderando ou não a

aprovação de seu PIT. Após votação secreta, foram registrados 09 votos favoráveis, 02 votos

contrários e 03 abstenções. Assim, o DE reconsiderou e aprovou o PIT da professora Jane, de acordo

com o que fora proposto anteriormente (reunião de 03 de julho 2017). VIII - Calendário *
Acadêmico 2017.3. O professor Lupércio relembrou o último dia de aula: 07 de dezembro.

Informou que no dia 08 de dezembro, à tarde, as salas do ICE estarão envolvidas com o PISM. E,

por fim, solicitou aos professores que entregassem suas FAE's assinadas e datadas, bem como

trelembrou o último dia para fechamento de turmas: 10 de dezembro. IX - Cumprimento de

obrigações docentes. O chefe do DE colocou esse ponto para relatar que, na última reunião de

chefes de departamento, o diretor do ICE relatou um processo de exoneração de um docente da

UFJF, por não ministrar as aulas em horários determinados, não cumprir ementa e por morar no Rio

de Janeiro. Assim, o chefe do DE solicitou que os professores do DE cumpram com suas obrigações

docentes. X - Informes da Chefia e Assuntos Gerais. O chefe do DE informou que saiu a portari~\,

de nomeação do candidato Tiago Maia Magalhães (Portaria 1.578, de 27/11/17). Logo depois, o ~

professor Marcel disse que, em relação ao curso de Estatística, por conta da última avaliação do
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curso, foi feita uma reunião com o coordenador para tratar do assunto. O professor Marcel disse que

parte do que havia sido solicitado tem sido atendida pela reforma curricular e que, no dia 05/12/17,

haveria reunião às 14h, com a secretária de avaliação institucional da UFJF na Reitoria. Em seguida,

o professor Lupércio considerou que todos os professores do DE devem estar envolvidos com o

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

Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h55. E, para constar, eu, Bruno César de Nazareth Ciribelli,

secretário executivo do Departamento de Eostatística,lavro a rese ~ ata, transcrita, datada e assinada.
',! ~ ,j o" lJ,

Bruno César di Nazareth Ciribelli

Ata aprovada na reunião de:15 10:(/2.0. q
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RESOLUÇÃO N° 03/2017

Estabelece critérios para preenchimento e
apresentação de Plano Individual de
Trabalho e do Relatório Individual de
Trabalho para os docentes do
Departamento de Estatística da UFJF

O Conselho do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz
de Fora, no exercício de suas atribuições, tendo em vista a Resolução ICE n? 02/2016 e o
que foi deliberado em reunião ordinária do dia 04 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I - Do Plano e do Relatório Individuais de Trabalho do Docente

Art. 1° - O objetivo da presente norma é estabelecer os critérios para preenchimento,
submissão, acompanhamento e apreciação do Plano Individual de Trabalho e do
Relatório Individual de Trabalho dos docentes do Departamento de Estatística da UFJF.

Art. 2° - Cada docente deverá submeter seu Plano Individual de Trabalho anual de acordo
como formulário constante do Anexo Adesta Resolução,

a) As atividades que poderão ser consideradas, bem como seus respectivos limites de
carga horária semanal são aqueles estabelecidos no Anexo B desta Resolução;

b) Cada docente deverá submeter à Chefia do Departamento seu Plano Individual de
Trabalho anual até sessenta dias antes do início do ano letivo em questão;

c) O Plano Individual de Trabalho do docente será avaliado pela Comissão
Permanente de Avaliação Docente do Departamento de Estatística, que emitirá
parecer indicando sua aprovação ou reprovação;

d) O parecer da Comissão Permanente de Avaliação Docente do Departamento sobre o
Plano Individual de Trabalho anual do docente será submetido à aprovação da
Assembléia Departamental impreterivelmente antes do início das aulas do ano
letivo em questão.

Art, 3° - Cada docente deverá submeter seu Relatório Individual de Trabalho. anual;
de.screvendo as atividades desenvolvidas no ano, de acordo com o formulário 1Ik.
constante do Anexo A desta Resolução. ~ v,,).

f



a) As atividades que poderão ser consideradas, bem como seus respectivos limites de
carga horária semanal, são aqueles estabelecidos no Anexo B desta Resolução;

b) Cada docente deverá submeter à Chefia do Departamento seu Relatório Individual
de Trabalho anual até sessenta dias antes do início do ano letivo em questão;

c) O Relatório Individual de Trabalho do docente será avaliado pela Comissão
Permanente de Avaliação Docente do Departamento de Estatística com relação à
consistência com o Plano Individual de Trabalho correspondente ao mesmo período
e com o estabelecido pela legislação vigente, que emitirá parecer indicando sua
aprovação ou reprovação, além de indicar todas as discrepâncias encontradas;

d) O parecer da Comissão Permanente de Avaliação Docente do Departamento sobre o
Relatório Individual de Trabalho anual do docente será submetido à aprovação da
Assembleia Departamental impreterivelmente antes do início das aulas do ano
letivo em questão.

Art. 4° - Todo ano, a Chefia do Departamento determinará as datas de entrega dos
Planos e dos Relatórios Individuais de Trabalho dos docentes, em consonância com
esta Resolução, e considerando o Calendário Acadêmico estabelecido pela UF JF para
o próximo ano letivo.

CAPÍTULO 11- Das Comprovações

Art, 5° - Quando não estiverem registradas no SIGA, o docente deverá comprovar as
atividades de seu Relatório Individual de Trabalho conforme estabelecido no presente
Capítulo.

Art. 6° - Deverão ser anexadas ao Relatório Individual de Trabalho as seguintes
comprovações relacionadas a atividades de ensino:

a) Coordenações de disciplina e de monitoria: indicação de portaria do Departamento
designando o docente e estabelecendo a duração das atividades;

b) Orientações não verificadas no SIGA: apresentação de declaração da Coordenação
de Curso correspondente;

c) Palestras ou Seminários: apresentação de certificado ou declaração emitida pelo
órgão responsável;

d) Participação em banca examinadora: apresentação de certificado ou declaração
emitida pelo órgão responsável.

Art. 7° - Deverão ser anexadas ao Relatório Individual de Trabalho as seguintes
comprovações relacionadas a atividades de pesquisa e de extensão:

a) Projetos de pesquisa aprovados por órgão de fomento: indicação deedital, da data
de início e da data de término, bem como apresentação do comprovante de
divulgação do resultado ou da assinatura do Termo de Outorga;

b) Coordenação de grupos de pesquisa: apresentação de comprovante gerado pelo
CNPq;

c) Artigo publicado em periódico: apresentação do endereço do artigo na página do
periódico ou do comprovante de aceite;

d) Publicações em anais de eventos: apresentação das páginas do livro de anais
correspondentes à publicação ou endereço url da publicação na web;

e) Participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos: apresentação de
c:rtificados emitidos pela organização do evento; .~ .
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f) Editor ou membro de corpo editorial de revista científica: apresentação de
comprovante emitido pela revista;

g) Revisão de artigo científico: apresentação de comprovante de participação ou
comprovante de aceite de revisão de trabalho;

h) Coordenação de pedido de auxílio coletivo a órgão de fomento: apresentação de
termo de outorga;

i) Organização' de evento: apresentação de endereço da página do evento com
informações sobre as comissões organizadora e/ou científica ou indicação de
portaria do Departamento designando o docente e estabelecendo a duração das
atividades;

j) Curso de extensão: apresentação de comprovante da instituição.

Art, 8° - Deverão ser anexadas ao Relatório Individual de Trabalho as seguintes
comprovações relacionadas a atividades de gestão:

a) Participação em comissões: indicação de portaria do Departamento ou do Instituto
designando o docente e estabelecendo a duração das atividades.

§ Único - A participação em comissões inerentes às atividades de Coordenação e de
, Chefia de Departamento não serão computadas no relatório Individual de Trabalho,

não sendo necessária sua comprovação.

CAPÍTULO IU- Das Disposições Finais

Art. 9° - Em caráter excepcional, o docente poderá entregar até 15/01/2018 seu
Plano Individual de Trabalho para o ano de 2018 e até 31/01/2018, seu Relatório
Individual de Trabalho.

Art. 10 - Os textos em anexo, a saber - Anexo A: Plano Individual de Trabalho e
Anexo B: Pontuação do Relatório Individual de Trabalho (RIT) / Plano Individual de
Trabalho (PIT) - são partes integrantes e inseparáveis da presente Resolução.

Art. 11 - Esta Norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação em reunião
da Assembleia do Departamento de Estatística.

Juiz de Fora, 04 de dezembro de 2017.

Prof. Lupércio
Chefe do Departamen

ssegato
atistica da UFJF

,
\

\
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PLAN'O INDIVIDUAL DE TRABALHO - PIT
2017

(modelo sugerido)Iprofu.ml~~~~
.5,1APE .

·1 Regime de trabalho:
4Q

horas

Distribui'Cão de carga (sorna da distribuição com EXATAMENTE 20 ou 40 horas)

Ensino (aulas)

Ensino (orientações e demais atividades)

Pesquisa

Extensão

Gestão

Afastamento para Capacitação

Ensino

. Aulas, preparação de aulas, correção de avaliações, atendimento a alunos.
Exemplos de outras atividades:
Coordenação de disciplina
Orientação de Iniciação Científica
Orientação de Treinamento Profissional
Orientação de Monitoria (isolada)
Orientação de Extensão
"Orientação de aluno do GET
Orientação Graduação (TeG)
Orientação Mestrado .
Orientação Dontcrado
Ce-orientação Strictu-sensu
OBS: seguimos a distribuição da portaria do MEC para Titular, que enquadra todas as
orientações como ensino.

Pesquisa
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Exemplos:
Coordenação j Participação em Projeto de Pesquisa
Organização de eventos
Representações instítucionais
Coordenação I Participação em grupo de pesquisa

Extensão

Exemplos:
Coordenação I Participação em Proietode Extensão
Organização de cursos de extensão

Gestão

Exemplos:
Direção
Vice-direção
Chefia
Subchefia
Coordenação de curso
vice Coordenação de curso
Coordenação de Especialização
Coordenação de Programas Não Remunerados (ex.: GET, PUI, PET e PIBtD)
Coordenação do NRC
Coordenação de Estáqios
Participação em NDE
Participação em Colegiado de curso

Afastamento para Capa citação

Exemplos:
Capacitação - Mestrado
Capacitação - Doutorado
Capacltação - Pós-Doe

Juiz de Fora, de de 2017.

Professor

Aprovado em reunião de Departamento no dia _'_, __ , _

Lupércio França Bessegato
Chefé do Departamento de Estatística
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CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO (RIT)
(ANEXO B)

Atividades Administrativas (máximo de 40):

Direção do ICE
Vice direção

Máximo de 40
Maximo de 4

Chefia de Departamento
Sub-chefia

Máximo de 20
Máximo de 2

Coordenação de curso
Vice coordenação

Máximo de 20
Máximo de 2

Coordenação Pós-Graduação
Vice coordenação de Pós-Graduação

Máximo de 20
Máximo de 2

Coórdenação de Especialização, sem remuneração Máximo de 5

Coordenação de Programas (ex.: GEr, PET, PIBID, PUI), sem remuneração 2

Participação em comissões de caráter pedagógico, permanentes ou transitórias 1
(ND6 e colegiados)

Participação em comitês de caráter permanente no âmbito da UFJF 1

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

Atividades de Ensino (máximo de 30):

Creditação de disciplinas 2 por crédito

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 de TCC/Monografia 2 (máximo de 4)

Co-orientação de TCCjMonografia 1 (máximo de 4)

Orientação e Co-orlentação de Mestrado 3

5 ).Orientação e Co-orientação de Doutorado
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Supervisão de pós-doutorado 5

Palestras/Seminários na UFJF ou em outras IES Máximo de 1. por
palestra

Participação em bancas examinadoras de TCCjMonografias 0.5

Participação em bancas examinadoras: qualificação de rnestrado/doutorado, 1
mestrado e doutorado

Participação em bancas examinadoras de concurso público,·- presidente 2

Participação em bancas examinadoras de concurso público 1

Participação em bancas de processo seletivo para contratação de professor 1
substituto

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

Atividades de Pesquisa e Extensão:

2

Bolsa de produtividade do CNPq ou Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico 5

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

Coordenação de projeto de extensão aprovado com flnanciamento por agência 5
de 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) Máximo de 3

Coordenação de Projeto de Extensão cadastrado na PROEX (UFJF) Máximo de 3

Coordenação de grupos de pesquisa no GRPESQ-CNPq 1

Média do nO de artigos aceitos/publicados nos últimos 3 anos (ano atual e os
dois anteriores) em periódicos - Qualis Al,A2 ou Bl (no comitê do programa 15 x média
de pós-graduação ou no comitê de Matemática/Probabilidade e Estatística)

Média do nO de artigos aceitos/publicados nos últimos 3 anos (ano atual e os
dois anteriores) em perlódicos> B2 e 63 (no comitê' do programa de pós- 10 x média
graduação ou no comitê de Matemática/Probabilidade e Estatística)

Média do nO de artigos aceitos/publicados nos últimos 3 anos (ano atual e os 5 x média
dois anteriores) em perlódlços - demais Qualis

I

Artigo completo publicado em anais de congresso científico
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Apresentação de trabalho em eventos Científicos 0.5 por apresentação

Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalho 0.2 x dia de evento

Apresentação de minicurso em eventos científicos No máximo 1

Livro de rnínlcurso em eventos científicos No máximo 5

Livro técnico ou científico publicado na área de atuação do docente por Editora 15com Conselho Editorial.

Organizador de livro científico 10

CapítUlo de Livro técnico ou científico publicado 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

Revisor de revistas científicas 0,3 por artigo

Coordenador de pedido de auxílio coletivo 1 por pedido

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 2de eventos científicos) nacionais ou internacionais

Cursos de extensão (não-remunerados) 1

1
,\



UNIVERSIDADE
fEDERAL DE JUIZ DE fORA

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de EstatísticalUFJF

Período: 01/11/17 a 29/11/17

1 - Afastamentos

· Prof. Clécio da Silva Ferreira, 26 a 28/11/17: Participação em banca de tese de
doutorado na USP. São Paulo, SP.

· Prof Camila Borelli Zeller, 16 a 18/11/17: Atividades de pesquisa com o professor
Filidor Vilca Labra do Departamento de Estatística da UniCamp. Campinas, SP.

2 - Férias

· Henrique Steinherz Hippert, 05/02/18 a 01/03/18
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UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA

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 dezembro 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 06111/17;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Apresentação de projeto de extensão pelo professor Joaquim Henriques Vianna Neto,

para apreciação de ad referendum;

4. Apreciação de proposta de criação da disciplina;

S. Resolução que formaliza procedimentos sobre PITIRIT;

6. Apreciação de pedido de progressão do professor Michel Helcias Montoril;

7. Apreciação de pedido de reconsideração de decisão da Assembleia Departamental;

8. Calendário Acadêmico 2017.3;

9. Cumprimento de obrigações docentes.

10. Informes da Chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 30 de novembro de 2017.
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 04/12/2017,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME /1 ASSINATURA
Alfredo Chaoubah 4- ff~ ~ 1Jf'-/60· 0.PL--...
Aline Araújo Barbosa de Castro I IV-111 ,, •._.

Ângela Mello Coelho n V I I -.
Antonio FernandodeCastroAlvesBeraldo mA~AAAJ">-1_ 1/JJvt~

V I l " vAugusto Carvalho Souza"./ . ~
Bruno César de Nazareth Ciribelli o. A n e;.-t~' }"A,.~ p,'- LV 1 '.)
Camila Borelli Zeller /1

Henrigue Steinherz Hippert 111P~{~
Jane Azevedo da Silva /il·, ~ ~.Oy~

A A /Jéssica Vianelo Sell ~ ~ / / \
Joaquim Henriques Vianna Neto ( d Ao ~ \ - ~ "\j~ 'N~OI

José Antônio da Silva Reis ~/,,>~~/)~--;/r--- ~
José Jonas Pereira ~ k' ./

f---- .
Luiz Cláudio Ribeiro '\/ 0/ l} 1/
Lupércio França Bessegato .o< '\A 1Á Á Á fi {)tUj

Marcel de Toledo Vieira l _\,~ ~A
Michel Helcias Montoril ~~ "..;.."J-J. U. x..!.k ,-,-~
Natália Brugiolo Marcos N...fi I~ ~ ••.•Q"L NCú-<-<OS

Ronaldo Rocha Bastos y~

Tufi Machado Soares ~


