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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 SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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, Ângela Mello Coelho, Antonio Femando de Castro Alves Beraldo, Augusto

Carvalho Souza, Clécio da Silva Ferreira, Henrique Steinherz Hippert, José Antônio da Silva Reis,

José Jonas Pereira, Marcel de Toledo Vieira, Michel Helcias Montoril, Tiago Maia Magalhães e Tufi

Machado Soares. Presentes, também, o secretário executivo Bruno César de Nazareth Ciribelli e as

representantes discentes Ana Paula de Castro Silva, Gabriela Theotonio dos Santos e Natália

Brugiolo Marcos. Ausências justificadas: Professora Camila Borelli Zeller (licença-saúde);

professora Jane Azevedo da Silva (licença por motivo de doença em pessoa da família); professor ir
Ronaldo Rocha Bastos (banca de qualificação de doutorado no CGCOIUFJF). Ausências não /~

justificadas: Professores Joaquim Henriques Vianna Neto e Luiz Cláudio Ribeiro. Ordem do dia: I ~

- Aprovação das atas referentes às reuniões de 02/04/18 e 23/04/18. O chefe do DE deu início à ./;zJ"
reunião, agradecendo pela presença de todos e deu boas-vindas às novas representantes discentes

Ana Paula de Castro Silva e Gabriela Theotonio dos Santos. Registrou, logo depois, a presença de "-

três representantes discentes e verificou o quórum, sendo de 13 conselheiros. Prosseguindo, ~I

apresentou as atas de 02/04/18 e 23/04/18 para apr~vação. Para a primeira ata, foram contabilizados ~

09 votos favoráveis e 05 abstenções: Professores Angela, Henrique, e representantes discentes Ana

Paula, Gabriela e Natália. Já ~m relação à segunda ata, foram contabilizados 09 votos favoráveis e (f
05 abstenções: Professores Angela, Henrique, e representantes discentes Ana Paula, Gabriela e ~

Natália. 11- Homologação de atos ad referendum. O chefe do DE apresentou o extrato de decisões td--
ad referendum, compreendendo o período de 29/03/18 a 02/05/18. [professores José Antônio e José ~

Jonas chegaram às 15hll]. Em seguida, o professor Clécio registrou que os projetos em votação, ~

listados no extrato, deveriam ter suas horas colocadas de acordo com os critérios de pontuação do . AU
DE. O chefe do DE salientou que os projetos estão apenas submetidos e que o PIT e o RlT dos #~
colaboradores do projeto seguirão o disposto na Resolução do Departamento, o que não implica que "1'
os docentes não possam trabalhar mais que os limites de pontuação estabelecidos. O professor

Clécio, retomando sua fala, disse que não deveria ser mais que uma hora, em função da pontuaç~.
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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 SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.

do RIT. Em votação, foram contabilizados 12 votos favoráveis, 03 abstenções dos docentes Jonas,

Michel e Tiago, além de O1 reprovação do professor Clécio, o qual solicitou que registrasse sua

declaração de voto, por considerar que a carga horária apresentada pelos professores não está em

consonância com os critérios de pontuação do RIT. lU - Apreciação de nomeação de docente para

comissão do INEP. O chefe do DE passou a palavra ao professor Marcel, o qual prestou os

esclarecimentos sobre sua nomeação para comissão do INEP. [professor Tufi chegou às 15h17]. O 00-
chefe do DE colocou em votação a aprovação da anuência do DE ao pedido do professor MarceI. kt
Após votação secreta, foram contabilizados 15 votos favoráveis e duas abstenções. IV - Apreciação ~.

de pedido de promoção da docente Camila Borelli Zeller. O chefe do DE apresentou o pedido de . tfY
promoção de Adjunto 4 para Associado 1 da professora Camila Zeller. Esclareceu que o DE deve .

manifestar-se em relação ao relatório de atividades docentes. Logo depois, fez leitura de parecer da ,V
Comissão de Avaliação Docente, o qual não indicou nenhuma irregularidade. Em seguida, or

professor Michel perguntou se o RIT não seria levado em conta nesse pedido. O chefe do DE ~

esclareceu que é levado em conta sim. Após votação secreta, foram contabilizados 16 votos' .-'

favoráveis e O1 abstenção. V - Apreciação de resolução sobre composição e mandatos do NDE. ~

O chefe do DE passou a palavra ao professor Marcel, o qual disse que, como parte do protocolo de

compromissos celebrado com o MEC, tem o compromisso de criar o Colegiado do Curso de ~

Estatística da UFJF. Porém, foi verificado que não havia resolução do Núcleo Docente Estruturante ~

(NDE). Por isso, a necessidade de uma Resolução do DE normatizando o funcionamento do NDE. .

Em seguida, o professor Clécio sugeriu que no Parágrafo Segundo, Artigo 4°, da proposta de fi
resolução, fosse acrescido "pelo menos" antes de "50 por cento de seus membros". Sugeriu também I

retirar a participação do vice-coordenador da lista de membros do NDE. Já o professor MareeI e o '.J:4...
professor Lupércio posicionaram-se favoravelmente à manutenção do vice-coordenador. Em ~

seguida, o chefe do DE propôs que fosse votado um conselheiro do NDE, em lugar da professora ~

Camila, e um suplente, em lugar do professor Clécio. O professor MareeI sugeriu o professor Clécio ;p
como candidato à vaga da professora Camila, a partir de 04 de junho de 2018, com mandato de 4

anos. Em seguida, o chefe do DE colocou, primeiramente, a proposta de resolução em tela para-11

votação, com alteração sugerida pelo professor Clécio. Foi aprovada por unanimidade, Logo depois,

a votação sobre representação de conselheiro para a vaga da professora Camila, a partir de 04/05/1~ .
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até 03/0512022. Foi registrada a proposta do professor Clécio, como membro titular, e a do professor

José Jonas, como suplente. Após votação secreta, foram contabilizados 14 votos favoráveis à

candidatura do professor Clécio e 03 abstenções. À candidatura do professor José Jonas, foram

registrados 12 votos favoráveis e 05 abstenções. Por fim, o professor Marcel solicitou que a Chefia

enviasse à Direção do ICE esse resultado (nome e mandato), para que seja providenciada portaria do

MEC. VI - Avaliação de disciplinas ministradas no semestre 2017.3 no curso de Estatística. O g&
professor Lupércio passou a palavra ao professor Marcel, o qual esclareceu que o objetivo do pontoffi

seria informar que foi feita a avaliação de disciplinas e que irá encaminhar individualmente parÇ

cada professor. Será também agendado um dia e horário, se necessário, para conversar pessoalmente. vr
Esclareceu também que essa questão já tinha sido ponto de pauta em reunião anterior do NDE. ~ ~

coordenador reforçou o pedido de que os discentes façam as avaliações dos professores do DE. E~

seguida, o professor Augusto disse que a Diretoria de Imagem Institucional irá divulgar, em breve, ~

os resultados de avaliações das disciplinas ministradas pelos professores. A avaliação será feita pelo

SIGA dos discentes. Em seguida. o chefe do DE informou que irá fazer reunião com os docentes que I-
irão ministrar disciplinas para o curso de Estatística, no intuito de discutir sobre como serão as .

avaliações e as abordagens. VII - Apreciação de Planos Individuais de Trabalho - 2018. O chefe tt
do DE entregou aos membros cópias do parecer da Comissão de Avaliação Docente do DE sobre o ~

PIT - 2018. Conforme o documento, há 09 PIT's aprovados, 04 PIT's não submetidos (sendo que, I

destes, a professora Ângela irá entregar na próxima semana; as docentes Jane e Camila estão /i
amparadas por licença; e o docente Luiz Cláudio não entregou seu PIT), além de 04 PIT's ~ ~

reprovados (docentes Antonio Beraldo, Joaquim, José Antônio e José Jonas). O professor Clécio ~J6b.
esclareceu que o PIT's reprovados poderão ser refeitos pelos docentes. Também disse que a J.:J
Comissão estará disponível aos docentes que desejarem explicações e esclarecimentos. O professor ~

Tufi, logo depois, considerou que deveriam ser estabelecidos prazos para entrega dos PIT's. O chefe iAJ
do DE disse que esses prazos têm sido estabelecidos e comunicados. Porém, alguns docentes estão .m
amparados devidamente por licença. Logo depois, o professor Lupércio colocou em votação o+
parecer da Comissão. Após votação secreta, foram contabilizados 15 votos favoráveis, 01 em branco

e 01 reprovação. Em seguida, o professor Tufi considerou que a aprovação de PIT e RIT deve

obedecer a calendários específicos, e não que esses documentos sejam entregues em qUalqu:J>.
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momento. O chefe do DE registrou a colocação do professor Tufi e reiterou o fato de que esses

calendários são estabelecidos e comunicados aos docentes. VIII - Apreciação de Relatórios

Individuais de Trabalho - 2017. O chefe do DE apresentou o parecer da Comissão sobre os RIT's

referentes ao ano de 2017. O professor Clécio prestou alguns esclarecimentos sobre o preenchimento

do RIT. Em seguida, o professor Tufi perguntou se os docentes que tiveram seus RIT's reprovados

não gostariam de se manifestar. Retomando sua fala, o professor Clécio disse que a Comissão está ~

aberta à manifestação de cada professor, havendo a possibilidade de readequação do RIT. tA
Prosseguindo, o professor Lupércio propôs encaminhar para o Conselho decidir apenas a parte d~

parecer da Comissão, referente às aprovações, dando o direito de contraditório para quem foi ~

reprovado, o que seria levado para próxima reunião. Dessa forma, após votação secreta, foram ..~

contabilizados 15 votos favoráveis e 2 votos em branco, aprovando os RIT's com parecer favorável p
da Comissão. IX - Orçamento para custeio do Departamento de Estatística para 2018. O chefe (1t17
do DE falou a respeito do que foi pedido no orçamento para custeio deste ano, como, por exemplo, 1
placa-mãe e processador para computadores do Laboratório de Ensino de Estatística, fechaduras I
eletrônicas, cartuchos para impressoras, dentre outros. X - Orientações sobre utilização do ~

Laboratório de Ensino de Estatística. O chefe do DE informou que foi instalado um chaveador v, ,

KVM, que permite utilizar tanto o PC do laboratório quanto o notebook do professor. Disse que o ~I~
chaveador é dele próprio, mas deixou emprestado até que outro seja recebido pelo orçamento de ~V!l
custeio. Lembrou de deixar o laboratório, quando em uso, bem ventilado, com portas e janelas (. í ".J

abertas e ventiladores ligados. O chefe do DE informou também que está adaptando o laboratório

para trabalhar em Linux, no segundo semestre. XI - Recomendações sobre controle de acesso no

terceiro andar do prédio. O chefe do DE informou que tem verificado salas abertas de gabinetes do ~

terceiro andar, sem a presença de professor, bem como a porta de acesso ao terceiro andar. Solicitou, IW
assim, que as portas dos gabinetes e sala de impressora estejam fechadas e trancadas, quando os ~1\
docentes não estiverem presentes nesses locais. O chefe do DE também retomou a proposta de li
mudar de lugar a porta de acesso ao terceiro andar, sendo que ela esteja colocada após os

laboratórios. Sobre isso, o professor Henrique disse que a porta deveria estar no lugar atual para ~

proteção dos laboratórios. Porém, o chefe do DE julga que os gabinetes devem ficar protegidos e

que não acha correto que os docentes controlem.a presença de alunos nos laboratórios. Acha que ~ .
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último docente a deixar o terceiro andar deve sempre trancar a porta de acesso aos gabinetes. Já o

professor Marcel disse que seus bolsistas têm tido dificuldade de acesso aos laboratórios do terceiro

andar. [professor Alfredo saiu às 16h53]. Professor Marcel considerou que essa é uma questão

pessoal. Ele, por exemplo, entende que deve conferir se haveria algum aluno nos laboratórios, antes

de sair do terceiro andar, e trancar a porta de acesso. Por fim, o professor Henrique pediu que os

docentes apaguem as luzes do terceiro andar, à noite, ao saírem. XII - Informes da Chefia e

assuntos gerais. O chefe do DE informou que amanhã, 08/05/18, haverá visita do Pró-Reitor de

Graduação para esclarecer os alunos sobre reforma curricular, juntamente com pessoal da CDARA.

Também, informou que os professores em regime de DE não fazem jus ao recebimento de adicional

noturno, conforme documentação encaminhada pela Direção do ICE. O chefe do DE também

lembrou que as bolsas de Treinamento Profissional que não foram preenchidas até o prazo final

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

Bessegato, encerrou a sessão, finalizada às 17h02. E, para constar, eu, Bruno César de Nazareth Ciribelli,

secretário executivo do Departamento de Estatística, lavro a presen

~~ J
a" transcrita, datada e assinada.

Bruno César de

Ata aprovada na reunião de:1l!06/iL
NOME A / J í ASSINATURA

Alfredo Chaoubah
Ana Paula de Castro Silva
Anzela Mello Coelho __ i

Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo
Auzusto Carvalho Souza
Bruno César de Nazareth Ciribelli
Camila Borelli Zeller
Clécio da Silva Ferreira ~-

Henrique Steinherz Hippert
\ I•Jane Azevedo da Silva -

Jéssica Vianelo Sell
Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis
José Jonas Pereira
Luiz Cláudio Ribeiro ;'T I

Lunércio França Bessezato
Marcel de Toledo Vieira

V I
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Natália Bru iolo Marcos
Ronaldo Rocha Bastos
Tia o Maia Ma alhães

Miche1 Helcias Montoril

Tufi Machado Soares



Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Estatística

Tel.: (32) 2102-3306 / 2102-3320
dest.secretaria@ice.ufif.br

www.ufif.br/estatistica

CONVOCAÇÃO

o Chefe do Departamento de Estatística da UFJF - DEjICEjUFJF -, 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 maio de 2018, segunda-feira, às lSh, no
Auditório do prédio do Departamento de Estatística, com o objetivo de discutir a
seguinte pauta:

1. Aprovação das atas referentes às reuniões de 02/04/18 e 23/04/18;

2. Homologação de atos ad referendum;
3. Apreciação de nomeação de docente para comissão do INEP;
4. Apreciação de pedido de promoção da docente Camila Borelli Zeller;

5. Apreciação de resolução sobre composição e mandatos do NDE;
6. Avaliação de disciplinas ministradas no semestre 2017.3 no curso de Estatística;

7. Apreciação de Planos Individuais de Trabalho - 2018;

8. Apreciação de Relatórios Individuais de Trabalho - 2017;

9. Orçamento para c!lsteio do Departamento de Estatística para 2018;

10. Orientações sobre utilização do Laboratório de Ensino de Estatística;

11. Recomendações sobre controle de acesso no terceiro andar do prédio;

12. Informes da Chefia e assuntos gerais.



Extrato de Decisões Ad Referendum - Departamento de Estatística

Período: 29/03/18 a 02/05/18

1- Férias

· Prof. Henrique Steinherz Hippert: 13 a 27/07/18

· Prof. Luiz Cláudio Ribeiro: 13 a 27/07/18

2 - Afastamentos

· Prof. Alfredo Chaoubah, de 22 a 24/05/18, São Paulo, SP. Fórum Nacional de
Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (USP).

2 - Outros

· Participação dos professores Augusto Carvalho Souza, Lupércio França Bessegato e
Marcel de Toledo Vieira nos seguintes projetos:

- "A Prova em Vídeo nas Decisões de Segundo Grau: uma análise empírica acerca da
interpretação judicial sobre a imagem".

- Período: 01/06/2018 a 31/05/2020;

- Carga horária semanal:

· Prof. Marcel: 01 hora de trabalho

Professores Augusto de Lupércio: 02 horas de trabalho.

- "Complexidade Social e Ação Policial: uma análise a partir da Polícia Rodoviária
Federal".

- Período: 01/08/2018 a 31/07/2019;

- Carga horária semanal:

·Prof. MareeI: 01 hora de trabalho

Professores Augusto de Lupércio: 02 horas de trabalho.

- "O Crime Organizado no Brasil e na Itália: uma análise sociojurídica da
jurisprudência" .

- Período: 01/06/2018 a 31/05/2020.

- Carga horária semanal:

· Prof. Marcel: 01 hora de trabalho

Professores Augusto de Lupércio: 02 horas de trabalho.
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LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 07/05/2018,
ÀS 15H, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA.

I

NOME /1 I /' ASSINATURA

Henrique Steinherz Hippert LlPA' 1\' ti'"

Ana Paula de Castro Silva 15-< .rC\ltol'l. ~ r» "tíf'\ tu IJ ••..•,...,.
Ângela Mello Coelho vJ I tI"77c:e.} /'"''v0. L ~=/l fi .
Antonio Femando de Castro Alves Beraldo r ~ APO J'j:f/v f --C1?tAMI1 /YÁ/Zl/'l.J,..
Augusto Carvalho Souza c- A /iW.(u r;~ (. (~4(l...1 A\

Bruno César de Nazareth Ciribelli Ih I IJ IJ~ rA~ ) JCvl Y.-J9" ~.' J~"Lt,' ../..
Camila Borelli Zeller /) ~ .~ -
Clécio da Silva Ferreira .~eA:N t:k. J. F~~

Jane Azevedo da Silva I
Jéssica Vianelo Sell
Joaquim Henriques Vianna Neto
José Antônio da Silva Reis
José Jonas Pereira
Luiz Cláudio Ribeiro ./ v }1

Lupércio França Bessegato
Marcel de Toledo Vieira
Michel Heleias Montoril
Natália Brugiolo Marcos
Ronaldo Rocha Bastos .I A.

Tiago Maia Magalhães ri í/í'IiIIIVI.·~
Tufi Machado Soares



07/05/2018 E-mail de Instituto de Ciencias Exatas - UFJF - Convocação - Conselho Departamental

*1'"I,! . Secretaria Estatística <secretaria.estatistica@ice.ufjf.br>

Convocação - Conselho Departamental

Ronaldo Rocha Bastos <ronaldo.bastos@ufjf.edu.br>
Para: Secretaria Estatística <secretaria.estatistica@ice.ufjf.br>

6 de maio de 2018 09:45

Prezado Bruno,

Justifico minha ausência na reunião do conselho departamental de segunda 07/05 às 15:00 horas pelo fato de, no
mesmo horário, eu estar no CGCO em qualificação de doutorado conforme detalhes a seguir:

candidata: Christiane Maria Meurer Alves

título: Câncer colorretal no Estado de Mato Grosso - Análise Espaço Temporal dos dados de mortalidade e
Análise de Incidência e Sobrevida dos dados do Registro de Câncer de Base Populacional de Cuiabá e Várzea
Grande.

Banca: Ronaldo Rocha Bastos (orientador)

Noemi Dreyer Galvão (UFMT)

Enrico A. Colosimo (UFMG)

Maria Teresa Bustamante Teixeira (UFJF)

Maximiliano Ribeiro Guerra (UFJF)

Solicito que a justificativa seja comunicada ao chefe do Departamento de Estatística.

Att,

Ronaldo

Ronaldo R. Bastos) PhD
Professor Associado
UFJF - ICE
Departamento de Estatística
UNGE - Lab. de Informações Estatísticas Georreferenciadas: http://www.ufjf.br/linge/
+55(32) 2102 3306
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https :/Imail.google .com/mail/u/0/?ui=2&ik=838d6d676c&jsver=04jXdO _OCzs. pt_ BR.&cbl=gmaiUe _180429.15 J)3&view=pt&msg= 163357 c9b 70cb 122&searct


