UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA

Ata da 44ª Reunião Ordinária, em 07 de julho de 2017.
Pauta:
1 - Aprovação da ata da reunião anterior;
2 - Inclusão da disciplina Estatística Aplicada II no currículo;
3 - Inclusão do Pré-Requisito da disciplina Probabilidade
Intermediária;
4 - Criação das comissões para discutir os formulários 13 das
disciplinas Análise de Séries Temporais II e Análise Multivariada II;
5 - NDE: definição de regras para indicação e renovação dos docentes
membros;
6 - Solicitação do aluno Robson Melo Artur em Geometria Analítica;
7 - Solicitações dos alunos de quebra de pré-requisito e extensão de
prazo;
8 - Assuntos Gerais.
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Às quatorze horas do dia sete de julho de dois mil e dezessete, na sala de reuniões do Instituto de Matemática
e Estatística, reuniram-se, em primeira convocação, os Membros do Colegiado do Curso de Graduação em
Estatística, para a realização da quadragésima quarta Reunião Ordinária, presidida pela Coordenadora,
Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Estavam presentes os representantes docentes no
Colegiado: Mariana Albi de O. Souza (GET), Moisés Lima de Menezes (GET), Douglas Rodrigues Pinto
(GET), Marco Aurélio dos S. Sanfins (GET), José Rodrigo de Moraes (GET), Jony Arrais Pinto Júnior
(GET), Nancy de Souza Cardim (GAN) e Luis Antonio Brasil Kowada (TCC). Representando os alunos,
estavam presentes Ronaldo Lacerda Mello Filho e Carlos Renan Rangel Ferreira. Dando início às
discussões foi apresentado o Primeiro Ponto de Pauta – Aprovação da ata da reunião anterior: A
Coordenadora apresentou ao Colegiado a Ata da 43ª reunião, que foi enviada por e-mail para os membros
na convocação. Não houve inclusão de itens na pauta, sendo portanto aprovada por unanimidade. Segundo
Ponto de Pauta – Inclusão da disciplina Estatística Aplicada II (GET00186) no currículo do curso de
Estatística: A Coordenadora iniciou esse ponto de pauta apresentando o formulário 13 da disciplina,
aprovado na 274ª Reunião do Departamento de Estatística. A inclusão dessa nova disciplina no currículo
do curso, tendo carga horária total 68h, carga horária teórica 34h, carga horária prática 34h e pré-requisitos
as disciplinas Análise de Séries Temporais (GET00127), Análise Multivariada I (GET00126) e Modelos
Lineares I (GET00136), foi aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto de Pauta – Inclusão do prérequisito da disciplina optativa Probabilidade Intermediária (GET00066): A coordenadora informou
aos membros do Colegiado que essa disciplina está sem pré-requisito. O docente que irá ministrar essa
disciplina no próximo semestre sugeriu como pré-requisito a disciplina Teoria das Probabilidades III
(GET00144). Colocado esse item de pauta em votação, todos os docentes foram favoráveis a essa inclusão,
exceto a professora Nancy, que preferiu se abster da votação. O professor Douglas sugeriu que essa
disciplina seja oferecida aos discentes do curso de bacharelado em Matemática. Quarto ponto de pauta:
Criação das comissões para discutir o Formulário 13 das disciplinas Análise de Séries Temporais II
e Análise Multivariada II: Conforme apreciado na reunião anterior, o professor Marco Aurélio apresentou
um rascunho do formulário 13 da disciplina Análise de Séries Temporais II, elaborado a partir de conversas
com os docentes do Departamento de Estatística que já ministraram essa disciplina. O chefe do
departamento, o docente Jony Arrais, sugeriu que seja criada uma comissão para discutir e apreciar o
formulário 13 já criado, para ser levado à plenária o resultado do estudo dessa comissão para votação. . A
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coordenadora sugeriu que fossem extraídas também comissões para discutir o formulário 13 da disciplina
Análise Multivariada II e também o pequeno ajuste curricular da alteração das disciplinas de Probabilidade.
Todos os membros do Colegiado presentes concordaram com a criação das comissões. A coordenadora
sugeriu que essas comissões tenham pelo menos um membro do NDE ou do Colegiado do curso, para que
atualize a comissão com o que foi discutido nessas instâncias. O chefe do departamento concordou e
combinou que em agosto irá selecionar a comissão na primeira reunião do Departamento e que em setembro
teríamos os resultados do trabalho das comissões. Quinto ponto de pauta - NDE: definição de regras
para indicação e renovação dos docentes membros: A coordenadora apresentou o Regimento Interno do
NDE do Curso de Ciências Ambientais. Após uma breve discussão, foi definido que a coordenadora escreva
uma minuta do Regimento Interno do NDE, respeitando a constituição e a composição dos membros da
Resolução CEPEx nº526/2011 de 16 de novembro de 2011, e que apresente aos membros para posterior
discussão e aprovação. Sexto ponto de pauta - Solicitação do aluno Robson Melo Artur em Geometria
Analítica: Trata-se do aluno que cursou a disciplina sem estar inscrito na turma. Após a solicitação de
inscrição na turma do professor Alex Laier, que foi negada por falta de vaga, a coordenadora enviou 3
mensagens de e-mail para o aluno solicitando a inscrição presencial em outra turma, que não houve
resposta. Somente após a aplicação da primeira prova, em meados de junho, que o discente descobriu que
não estava inscrito na turma que ele estava frequentando as aulas. Após uma breve discussão, o Colegiado
decidiu que, caso o aluno tenha frequência suficiente e seja aprovado na disciplina, que o chefe do
Departamento de Geometria, responsável pela disciplina, envie um e-mail para a coordenação do curso
solicitando o lançamento da nota do aluno no histórico, uma vez que o docente não vai conseguir pois o
aluno não está inscrito. Sétimo ponto de pauta - Solicitações dos alunos de quebra de pré-requisito e
extensão de prazo: Até a convocação da reunião, tivemos 7 solicitações de extensão de prazo e 3 de quebra
de pré-requisito. As solicitações de extensão de prazo que sejam dentro da regra do Regulamento dos
Cursos de Graduação da UFF, deverão ser aprovadas. Com relação aos pedidos de quebra de pré-requisito,
foi aprovado o pedido do Raphael Paes Pinto e negado os outros dois (Bernardo José Moura e Vinicius
Aguiar de Souza). Assuntos Gerais: Não houve. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela
Coordenadora e eu, Jony Arrais Pinto Júnior, lavrei a presente Ata.
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