
SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

Te!.: (32) 2102-3306
dest. secretaria@ice.ufjf.br

www.ufif.br/estatistica

RESOLUÇÃO N° 0112016

Estabelece o Plano de Metas do Departamento
de Estatística e dá outras providências.

O Conselho do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de
Fora, no exercício de suas atribuições e tendo em vista o que foi deliberado, em sua reunião
ordinária do dia 05 de dezembro de 2016,

RESOLVE

Art. 1° - O Plano de Metas Anual do Departamento de Estatística é a previsão
anual, organicamente estruturada das ações do Departamento, com vistas à consecução dos
seus objetivos, nos dois períodos respectivos.

§ 10
- O Plano de Metas deverá ser proposto anualmente por Comissão

designada pela Chefia do Departamento e submetido à aprovação do Conselho Departamental
até o final de novembro do ano anterior à sua vigência.

§ 20
- O Plano de Metas Anual será elaborado baseando-se na articulação dos

eixos de atuação integrada do Departamento em Ensino, Pesquisa e Extensão.

Art. 2° - A execução do Plano de Metas de cada ano será avaliado até o final
de outubro, cotejando o previsto e o executado.

§ único - A avaliação será submetida ao Conselho Departamental e seus
resultados embasarão a elaboração do Plano de Metas do próximo ano.

Art. 3° - O docente considerará o Plano de Metas anual na elaboração de seu
Plano Individual de Trabalho.

Art. 4° - O Departamento de Estatística estabelecerá um Plano de Objetivos de
Médio e Longo Prazo abrangente, que deverá ser aprovado até 30/11/2017.

Art. 5° - Excepcionalmente, para o ano de 2017, fica aprovado o Plano de
Metas Anual, de acordo com o texto em anexo que é parte integrante e inseparável da presente
Resolução.



Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas asdisposições em contrário.

Juiz de Fora, 06 de dezembro de 2016.

"Professor Lupércio Fr a Be gato
Chefe do Departamento de Estaiísti a da DFJF
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Plano de Metas do Departamento de Estatística da UFJF para o Ano de 2017

Ensino:

1. Reformulação da Disciplina "Elementos de Estatística":
a. Escrever uma nova ementa e um novo programa.
b. Elaborar material didático único.
c. Elaborar/levantar material didático de apoio tais como vídeos, estudos de caso, textos em geral,

atividades lúdicas, projetos de pesquisa etc.

2. Padronização de disciplinas:
a. Promover a padronização dos planos de ensino e das avaliações da disciplina EST029 -

Cálculo de Probabilidades L
b. Promover a padronização dos planos de ensino e das avaliações das disciplinas EST012 -

Estatística Econômica I e EST022 - Estatística Econômica 11.
c. Unificar as monitorias das disciplinas EST08 - Introdução à Bioestatística, EST019 -

Bioestatística e EST059 - Estatística Aplicada à Medicina.
d. Desenvolver páginas web das disciplinas padronizadas.

3. Ensino da Estatística:
a. Desenvolvimento de ferramentas e processos capazes de promover análises de dados e maior

eficiência em ambientes educacionais (para ensino fundamental, médio e superior).
b. Promover Oficina de Ensino de Probabilidade e Estatística para professores do ensino

fundamental e médio.
c. Levantar e tratar bancos de dados para uso didático compartilhado pelos docentes do

Departamento.

4. Pós-graduação:
a. Utilizar o auditório do prédio Estatística/DCC para as qualificações e defesas dos orientandos

de mestrado e doutorado dos professores do Departamento.
b. Atuar na formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, em programas de pós-

graduação, priorizando, se possível, a UFJF.

5. Seminário de alunos bolsistas do Departamento:
a. Realizar um seminário de apresentação dos trabalhos desenvolvidos.
b. Premiar para o melhor trabalho do seminário.
c. Realizar o seminário, se possível, junto com o seminário semelhante realizado pelo DCC.

6. Série "Encontros com a Estatística":
a. Promover, no mínimo, oito seminários desta natureza.
b. Estabelecer um calendário de apresentações no início do ano, focando aplicações de

metodologias estatísticas e apresentação de problemas.

Pesquisa:
1. Projetos de pesquisa:

a. Ter linha de atuação estabelecida através de projetos de pesquisa cadastrados na Propesq ou
financiados por órgão de fomento.

b. Atuar na formação de recursos humanos voltados para pesquisa (pelo menos por meio de
alunos de iniciação científica).

c. Participar e ter trabalhos apresentados em eventos científicos de âmbito nacional ou
internacional.

d. Preparar e publicar artigos em revistas científicas indexadas.
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Extensão:

1. Divulgação do curso de graduação em Estatística:
a. Elaborar apresentação única do curso de graduação em Estatística da UFJF e da profissão de

Estatístico.
b. Visitar, no mínimo, 10 escolas públicas afim de apresentar o curso e a profissão de estatístico.
c. Disponibilizar no site do departamento e do curso de graduação vídeos de divulgação da

Estatística, dublados ou legendados.
d. Produzir e distribuir material gráfico de divulgação da Estatística e do curso de graduação em

Estatística junto às Escolas e Empresas de Juiz de Fora e região.
e. Promover parcerias com a Associação Brasileira de Estatística e com o Conselho Regional de

Estatística para a divulgação da profissão de Estatístico e do curso de graduação em Estatística
em Juiz de Fora e região.

2. Treinamento em R:
a. Promover um curso de treinamento em R em nível básico.
b. Promover um curso de treinamento em R em nível intermediário.
c. Promover, pelo menos, dois cursos de treinamento em métodos estatísticos aplicados ao R.
d. Criar uma rede social digital voltada para os usuários do R e coordenada pelo departamento.

3. Minicursos de treinamento em métodos específicos:
a. Promover, no mínimo, dois cursos (com carga horária de no mínimo 20h) sobre métodos

estatísticos, preferencialmente que sejam abordados em cursos regulares da UFJF.
b. Oferecer, em cada curso, pelo menos 20 vagas para participantes.


