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1 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

2 ESTATÍSrICA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE JUNHO DE DOIS MIL

3 E 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 dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quinze horas, no

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

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

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

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

11 Coelho, Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo, Augusto Carvalho Souza, Camila

12 Borelli Zeller, Clécio da Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, Jane Azevedo da

13 Silva, Joaquim Henriques Vianna Neto, José Antônio da Silva Reis, Marcel de Toledo

14 Vieira, Michel He1cias Montoril e Tufi Machado Soares. Presentes, também, o

15 Secretário Executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli e a representante discente

16 Gisele de Oliveira Maia. Ausências justificadas: Professor José Jonas Pereira (aplicação

17 de prova); professor Ronaldo Rocha Bastos (banca de qualificação da pós-graduação em

18 Saúde Coletiva). Ausências não justificadas: Professor Luiz Cláudio Ribeiro e

19 representantes discentes Catherine Midiam da Silva e Natália Brugiolo Marcos. Ordem

20 do dia: I - Aprovação da ata referente à reunião de 05/06/2017. O chefe do DE deu

21 início à reunião, agradecendo pela presença de todos. Logo depois, em votação, os

22 membros presentes foram favoráveis à aprovação da ata de reunião do Conselho do

23 Departamento de Estatística, ocorrida em 05/06/2017, com uma abstenção. 11-

24 Apreciação de pedido de cessão parcial do professor Luiz Cláudio Ribeiro para a

25 direção do Cine- Theatro Central O professor Lupércio comunicou que havia

26 encaminhado a todos os membros a solicitação formal, feita pela pró-reitora de Cultura

27 da UFJF, do professor Luiz Cláudio para a direção do Cine-Theatro Central, com o

28 pedido de cessão de 20 horas semanais. O chefe do DE esclareceu que o procedimento

29 seria aprovação do pedido no Conselho Departamental. Esclareceu também que poucos

30 cargos na UFJF dão direito a abrir mão das horas em sala de aula. No cas~o. do
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31 Cine-Theatro Central, o professor Luiz Cláudio continuaria com suas atribuições em

32 sala de aula. Em votação ao pedido encaminhado pela pró-reitora de Cultura, todos

33 foram favoráveis. Em seguida, o professor Clécio informou que a Comissão Permanente

34 de Avaliação entende que essas atribuições se limitam ao máximo em 20 horas

35 semanais. Hl - Apreciação do plano de alocação de carga docente para o segundo

36 semestre letivo (2017.3). O professor Lupércio apresentou o plano de alocação de carga

37 docente para o semestre 2017.3, fazendo um breve comentário sobre a alocação entre os

38 docentes. O chefe do DE também sugeriu, a partir da próxima alocação, os professores

39 indicarem suas opções. Em seguida, o professor Augusto apresentou algumas

40 características sobre a disciplina de Inferência Causal, a ser ofertada em 2017.3. Logo

41 depois, o chefe do DE pensou em enviar e-mail para algumas coordenações, no intuito

42 de oferecer vagas para essa disciplina. Pensou também em colocar no site do DE

43 informações sobre as disciplinas ofertadas, incluindo-se disciplinas eletivas. Por fim,

44 todos foram favoráveis ao plano de alocação de carga docente. IV - Apreciação dos

45 Planos Individuais de Trabalho dos docentes para 2017. O chefe do DE entregou

46 aos membros algumas cópias do parecer da Comissão Permanente de Avaliação, acerca

47 dos PIT's 2017. Informou também que, para esse ano, sugeriu estabelecer datas mais

48 adequadas para os PIT's. Falou sobre o trabalho detalhado da Comissão e considerou

49 que esse primeiro ano tem uma importante questão educativa. Logo depois, o professor

50 Lupércio fez a leitura da Resolução 02/2016 do ICE, especificamente de seu Artigo 6°.

51 Dando continuidade, o professor Clécio lembrou que houve primeira avaliação dos

52 PIT's. Ao receber novamente esses documentos, a Comissão reuniu-se e emitiu novo

53 parecer. A Comissão considerou que projetos de pesquisa e extensão, mesmo não

54 havendo contemplação de bolsistas, devem ser devidamente cadastrados nas respectivas

55 pró-reitorias. Esse cadastro é importante para que a UFJF tenham mais fundamentos

56 para tentar obter mais recursos para financiamento desses projetos. Logo depois, a

57 professora Jane pediu esclarecimentos sobre onde se deve colocar projeto de curso de

58 extensão no formulário do PIT. O professor Clécio esclareceu que pode ser inserido no

59 campo destinado a preparação de projeto. Já o chefe do DE também deu sua
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60 contribuição, esclarecendo sobre a definição de projeto de extensão, enfatizando que, na

61 próxima semana, a pró-reitora estará no DE para dar maiores apresentações e tirar

62 dúvidas. Em seguida, o professor Henrique falou a respeito de ressalva de seu PIT.

63 Disse que seu formulário não está em formato Word, pois utiliza sistema Linux e editor

64 de texto gratuito, além de sua participação em comissão. Sobre os questionamentos do

65 professor Henrique, disse que a Comissão irá propor carga horária máxima para

66 participação em comissões. Alguns membros, posteriormente, discutiram sobre a

67 resolução da UFJF que estabelece limite de 4 horas para participação em comissões. Em

68 continuidade à discussão, o professor Marcel também apresentou alguns

69 esclarecimentos sobre a ressalva ao PIT do professor Henrique, no que se refere à

70 participação em comissão. A professora Ângela, por sua vez, desejou saber se haverá

71 nova data para entregar novamente a retificação do PIT. Em resposta, o chefe do DE

72 disse que irá estabelecer o prazo para até o dia 26/06/17. Logo depois, a professora Jane

73 justificou não ter entregado o PIT por motivo de doença na família e que ficou na

74 expectativa em tirar licença para acompanhamento de familiar. Por fim, o professor

75 Clécio ainda esclareceu que a reprovação de alguns PIT's ocorreu por não estar

76 cadastrado devidamente projeto informado pelo professor. Em seguida, o chefe do DE

77 encaminhou votação sobre aprovação ou não do parecer da Comissão. Em votação

78 secreta, foram contabilizados 15 votos favoráveis e um voto em branco. V - Informes

79 da Chefia e assuntos gerais. O chefe do DE agradeceu ao professor Clécio pelo evento

80 sobre Big Data. Em seguida, informou que a UFJF está contratando uma empresa para

81 organizar a questão do patrimônio da Instituição. Isso implica que a empresa terá direito

82 a entrar em todos os setores da UFJF, para conferir os patrimônios, a menos que o

83 professor liste bens adquiridos por conta própria, com a devida nota fiscal. Assim

84 sendo, o Chefe do Departamento de Estatística, professor Lupércio França Bessegato,

85 encerrou a sessão, finalizada às 16hll. E, para constar, eu, Bruno César de Nazareth

86 Ciribelli, Secretário Executivo do Departamento de Estatística, lavro a presente ata,

87 transcrita, datada e assinada.

88 Ata aprovada na reunião de:Q11o1'/~
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il~ Email Estatística<dest.secretaria@ice.ufjf.br>

Correspondência para o limo Prof. Lupércio Bessegato

secretaria.procultura@ufjf.edu.br <secretaria.procultura@ufjf.edu.br>
Para: lupercio.bessegato@ufjf.edu.br
Cc: dest.secretaria@ice.ufjf.br

7 de junho de 201710:16

Prezado Praf. Lupércio Bessegato, bom dia.

A pedido da Prafa. Valéria Faria, Pró-reitora de Cultura da UFJF, encaminhamos-lhe em anexo correspondência
oficial que trata da indicação do praf. Luiz Cláudio Ribeira como superintendente do Cine-Theatro Central.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
neces sários.

Atenciosamente,

Bruno Defilippo Horta
Pró-reitoria de Cultura
Universidade Federal de Juiz de Fora

~ Ao limo. Prof Or. Lupércio Bessegato.pdf
. 122K



PRÓ· REITORIA DE

CULTURA

Prezado Sr. professor Doutor Lupércio Bessegato,

limo. Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas da Universidade

Federal de Juiz de Fora,

Em face da indicação do professor Doutor Luiz Cláudio Ribeiro pelo magnífico reitor da UFJF,

Marcus Vinícius David, para a diretoria do Cine-Theatro Central, a Pró-reitoria de Cultura vem,

por meio desta, pedir à V. s.!! que o Departamento sob sua chefia conceda ao citado docente a

cessão de 20 horas semanais a fim de que possa assumir a direção do referido órgão executor.

Para o devido esclarecimento, faz-se necessário ressaltar que tal concordância seria oportuna

contribuição ao pleno funcionamento de um dos mais importantes espaços culturais de nosso

país, orgulhosamente sob a administração da UFJFdesde 1994, ano em que passou a integrar

o patrimônio da instituição e recebeu tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Valéria de Faria Cristofaro

Pró-reitora de Cultura

Universidade Federal de Juiz de Fora
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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 19 de junho 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 05/06/2017;

2. Apreciação de pedido de cessão parcial do professor Luiz Cláudio Ribeiro para a

direção do Cine- Theatro Central;

3. Apreciação do plano de alocação de carga docente para o segundo semestre letivo

(2017.3);

4. Apreciação dos Planos Individuais de Trabalho dos docentes para 2017;

5. Informes da Chefia e assuntos gerais.

Juiz de Fora, 08 de junho de 2017.

Prof. Lupércio Franç ato
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 19/06/2017,
ÀS 15h, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

NOME
Alfredo Chaoubah
Angela Mello Coelho
Antonio Fernando de C. A. Beraldo
Augusto Carvalho Souza
Bruno César de Nazareth Ciribelli
Camila Borelli Zeller
Clécio da Silva Ferreira

. j ASSINATURA

Michel Helcias Montoril -

Henrique Steinherz Hippert ,u,. L r
Jane Azevedo da Silva "'I"'~ "
Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis /, r'\ f ['11 'í-;'-\ '<\, (-/ ...v ;

'<"1 --:D.(.. - IIVl. J.. l. I.' \1 '.' I " \(" ~

José Jonas Pereira
Luiz Cláudio Ribeiro ~! t --

Lupércio França Bessegato
. .

Marcel de Toledo Vieira

Ronaldo Rocha Bastos
Tufi Machado Soares

Catherine Midiam da Silva
Representantesdiscentes

Gisele de Oliveira Maia
Natália Brugiolo Marcos


