
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

2 ESTATÍSTICA, REALIZADA NO DIA SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E
3 DEZESSETE, ÀS QUINZE HORAS, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO

4 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

5 EXATAS, NO CAMPUS DA UFJF.

6 Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Auditório do

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

8 Conselho do Departamento de Estatística, regimentalmente convocada, sob a

9 presidência do senhor Chefe do Departamento de Estatística, professor Lupércio França

10 Bessegato, com a presença dos professores Alfredo Chaoubah, Ângela Mello Coelho,

11 Antonio Femando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza, Camila Borelli

12 Zeller, Clécio da Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, José Jonas Pereira, Mareei

13 de Toledo Vieira, Michel Helcias Montoril e Ronaldo Rocha Bastos. Presentes,

14 também, o Secretário Executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli e a representante

15 discente Natália Brugiolo Marcos. Ausências justificadas: Professor Tufi Machado

16 Soares (afastamento nacional). Ausências: Professores Jane Azevedo da Silva, Joaquim

17 Henriques Vianna Neto, José Antônio da Silva Reis, Luiz Cláudio Ribeiro;

18 representantes discentes Catherine Midiam da Silva e Gisele de Oliveira Maia. Ordem

19 do dia: I - Aprovação da ata referente à reunião de 03/07/2017. O chefe do DE deu

20 início à reunião, agradecendo pela presença de todos. Logo depois, a professora Camila

21 falou a respeito do comentário da professora Jane, o qual não havia sido dito na referida

22 reunião. O professor Ronaldo também sugeriu que fosse colocado o referido comentário

23 em outra ata. Em seguida, o professor Lupércio sugeriu retirar da ata o trecho em

24 questão e fez a leitura deste aos conselheiros. Em votação, com a proposta de que

25 fossem retiradas as linhas de 89 a 111, 10 conselheiros foram favoráveis em votação,

26 havendo também uma abstenção. 11 - Homologação de atos ad referendum. O

27 professor Lupércio comunicou os atos ad referendum (29/06/17 a 02/08/17), aos quais

28 todos foram favoráveis (12 votos). 111 - Uso do Laboratório de Ensino de Estatística.

29 O professor Lupércio solicitou aos docentes que fizessem, de forma eletrônica, a reserva

30 do Laboratório de Ensino de Estatística, através da Área Restrita do site do DE. Com



31 isso, a reserva em papel toma-se suspensa. Em seguida, o professor Clécio perguntou

32 sobre o outro laboratório do DE. Sobre isso, o professor Lupércio informou que está

33 aguardando a chegada de equipamentos para tomar o laboratório operacional. Também

34 solicitou que os professores informassem quais programas irão utilizar no laboratório, a

35 fim de que se programem a devida instalação e meios de suporte. IV - Plano

36 Departamental: Alocação de vagas e de espaço físico. O chefe do DE informou que

37 tudo o que se faz através do SIGA da Chefia fica sob sua responsabilidade, como

38 disciplinas lançadas, horários e alocação. Trouxe ao conhecimento do Conselho alguns

39 fatos, com os quais não concordou, como, por exemplo, a mudança de horário de

40 disciplina. Citou o fato da disciplina Introdução à Bioestatística (ESTO18), semestre

41 2017.1, em que se alterou o horário de 14h às 18h para 13h às 17h. O chefe do DE

42 salientou que não havia sido comunicado oficialmente sobre essa ocorrência. Esclareceu

43 que, conforme contato com a ProGrad, isso seria motivo para cancelar a disciplina no

44 semestre. O professor Lupércio também orientou que problemas com horário devem ser

45 resolvidos antes da digitação do horário linear no SIGA. Outro ponto seria referente ao

46 professor Beraldo. O chefe do DE disse não concordar com mudança de alocação de

47 sala para a disciplina Estatística Econômica I (EST012) referente ao semestre 2017.3.

48 Orientou que, caso haja problema, deve ser comunicado à chefia. Em seguida, o

49 professor Beraldo disse que esse assunto é desagradável. Esclareceu que a sala 3 da

50 FACC já estava alocada para suas disciplinas na referida Unidade. O professor também

51 disse que recebeu um e-mail da secretaria da FACC, em que a sala 3 já estava realmente

52 reservada. Mas, na véspera, ele soube de uma alteração nessa alocação. O chefe do DE

53 enfatizou que o professor deve comunicar à Chefia do DE sobre essas alterações.

54 Prosseguindo, o professor Beraldo registrou que não negociou alocação de salas. Logo

55 depois, o chefe do DE também informou que, a partir da próxima alocação, irá solicitar

56 às coordenações que informem, com antecedência, a sala para as respectivas disciplinas.

57 O professor Beraldo também considerou que o docente que não é da Unidade tem um

58 trato diferente dos que são da Unidade. V - Calendário Acadêmico 2017.3:

59 Atendimento, plano de ensino, cumprimento do calendário etc. O chefe do DE



60 solicitou aos docentes que informassem, até 11/08/17, os horários de atendimento no
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DE, sendo o mínimo de duas horas semanais. Disse que, caso o professor não informe,

irá colocar o seguinte no mural: "o professor se recusou a informar o horário de

atendimento". Em seguida, sobre plano de ensino, o professor Lupércio esclareceu sobre

a necessidade de se entregar tal documento, conforme RAG, no início de cada período

letivo (Art. 26). A professora Ângela, logo depois, perguntou se esse documento deveria

ter algum formato de apresentação específico. O chefe do DE sugeriu que fosse

informado, pelo menos, no SIGA, e que fosse entregue uma cópia assinada na secretaria
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do DE. Dando continuidade, o professor Beraldo registrou que seu plano de ensino é

divulgado, quinze dias antes do início do período, em seu site. Sobre o calendário

acadêmico, o chefe do DE enfatizou que se devem seguir os prazos estipulados nesse
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documento e que não se devem dar atividades fora do período acadêmico. O professor

Beraldo, retomando sua fala, citou um exemplo de uma aluna que pediu uma nova

atividade, mas não estaria dentro do período letivo. Em seguida, a representante

discente Natália considerou sobre professores que não têm cumprido o prazo para

lançamento de nota de prova final no SIGA. Em seguida, o professor Clécio disse que

não é a favor da rigidez de prazos no SIGA, com relação, por ~xemplo, à entrega de

atividades. Disse que é a favor de haver flexibilidade. VI - Inspeção de segurança. O

chefe do DE informou que virá à Unidade pessoal da Segurança do Trabalho para

verificações e emissão de laudos. O acesso será aos laboratórios da Unidade,

principalmente nos setores de Física e Química. Será organizada também uma brigada

de incêndio no ICE. Os professores Augusto e Marcel se ofereceram para participar,

bem como o secretário Bruno. VII - Informes da Chefia e assuntos gerais. O

professor Lupércio parabenizou e agradeceu aos professores Augusto e Marcel pelo

Global July, onde houve a oferta de um minicurso. Informou também que a diretora da

DRI virá ao DE para apresentar o setor. Também, agradeceu ao professor Clécio por ser

representante editorial da revista ABE. O referido professor disse que enviou a defesa

de aluna de mestrado em Modelagem Computacional. Pretende, ao final do mês de

agosto, captar, desde o mês de maio, apresentações em eventos e outras defesas em
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89 cursos de pós-graduação. O chefe do DE também citou minicurso dado pelo professor

90 Tufi na Colômbia, neste mês de agosto. Prosseguindo, falou do concurso para professor

91 efetivo do DE, sendo que as provas estão previstas para o dia 25 de setembro deste ano.

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

93 Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 16h27. E, para constar, eu, Bruno César de

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

95 presente ata, transcrita, datada e assinada.

Ata aprov da na reunião de:~/olj/~

~~~~t\rj-+-:-:----_ ~ J~
Prof. Lupércio Fran~Bes~to Bruno César de Nazare

Chefe do Departamento -deEs~atí~ica Secretário Executivo do Departamento de Estatística

Professores do Departamento de Estatística e representante discente:

t <;·19\0 N~0:'\
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CONVOCAÇÃO

o Chefe do Departamento de Estatística da UFJF - DEIICEIUFJF -, 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 07 de agosto 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 03/07/2017;

2. Homologação de atos ad referendum;

3. Uso do Laboratório de Ensino de Estatística;

4. Plano Departamental: Alocação de vagas e de espaço físico;

5. Calendário Acadêmico 2017.3: Atendimento, plano de ensino, cumprimento do

calendário etc;

6. Inspeção de segurança;

7. Informes da Chefia e assuntos gerais.

Jui de Fora, 03 de agosto de 2017.

Prof. Lupércié) Fra;w4 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 07/08/2017,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME I /' ASSINATURA

Lupércio França Bessegato

Camila Borelli Zeller

Alfredo Chaoubah
Angela Mello Coelho
Antonio Femando de C. A. Beraldo
Augusto Carvalho Souza
Bruno César de Nazareth Ciribelli

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

~~
VI f) /

Marcel de Toiedo Vieira
Michel Helcias Montoril
Ronaldo Rocha Bastos
Tufi Machado Soares

Representantes discentes
Catherine Midiam da Silva
Gisele de Oliveira Maia
Natália Brugiolo Marcos

J
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Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de EstatísticalUF JF

Período: 29/06/2017 a 02/08/2017

1- Afastamentos

· Prof. Tufi Machado Soares, 07/08/17 a 14/08/17, Medelín, Colômbia (Participação
como palestrante convidado no 27th Colombian Symposium on Statistics and 5th
Iternational Workshop on Applied Statistics (IW AS)

· Prof. Tufi Machado Soares, 15/08/17 a 19/08/17, Salvador, BA (Participação como
palestrante na mesa-redonda "Dez anos de IDEB: Refletindo sobre indicadores
educacionais, seus usos e limites", na IX Reunião da Associação Brasileira de
Avaliação Educacional - ABAVE).

·Prof. Mareei de Toledo Vieira, 30/07/17 a 04/08/17, Belo Horizonte, MO (Participação
como docente do minicurso "Análise de Dados Longitudinais")

2 - Férias

·Prof Ângela Mello Coelho, 12/09/17 a 11/10/2017.


