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Ata da 52ª Reunião Ordinária, em 6 de setembro de 2019 
 

Pauta:  
1) Apresentação da nova coordenação 
2) Aprovação da ata da reunião anterior 
3) Escolha dos novos membros do NDE 
4) Calendário das reuniões para o segundo semestre de 2019 
5) Procedimento sobre análise e aprovação de atas das reuniões 
6) Informe sobre a disciplina GAN00164 Álgebra Linear II  
7) Assuntos gerais 
 
Às catorze horas e trinta minutos do dia seis de setembro de dois mil e dezenove, na sala H-502 do 1 
Instituto de Matemática e Estatística, reuniram-se, em primeira convocação, os Membros do Colegiado 2 
do Curso de Graduação em Estatística, para a realização da quinquagésima segunda Reunião Ordinária, 3 
presidida pela Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias (GGV). Estavam presentes os seguintes 4 
representantes docentes do Colegiado: Patrícia Lusié Velozo da Costa (chefe do GET), Douglas Rodrigues 5 
Pinto (GET), José Rodrigo de Moraes (GET), Karina Yuriko Yaginuma (GET), Mariana Albi de Oliveira Souza 6 
(GET), Núbia Karla de Oliveira Almeida (GET), Nancy de Souza Cardim (GAN), Alex Laier Bordignon (GGM), 7 
Leonardo Navarro de Carvalho (GMA) e Luis Antonio Brasil Kowada (TCC). Os representantes dos discentes 8 
presentes na reunião foram Thamires Louzada Marques e Ayron Borges Coelho. (1) A profa. Ana Maria 9 
apresentou a nova direção da coordenação, formada por ela mesma como coordenadora e pela profa. 10 
Mariana Souza como vice-coordenadora, dizendo que ambas assumem a coordenação para continuar o 11 
trabalho, contando, como antes, com a colaboração dos membros do colegiado. (2) A ata da 51ª foi 12 
aprovada com duas abstenções, com a seguinte correção nas linhas 45 a 47 referentes ao item 6 da pauta: 13 
“A chefe do GET irá realizar uma reunião com os docentes do GET para discutir o conteúdo programático 14 
da disciplina Estatística II”. (6) Considerando que o item 6 da pauta estava relacionado com a reunião 15 
anterior, a coordenadora informou que a disciplina GAN00164 Álgebra Linear II não poderá ser 16 
acrescentada no rol de optativas do currículo vigente, pois ela já se encontra na relação de equivalências 17 
da disciplina obrigatória GAN00007 Introdução à Álgebra Linear e há alunos ativos, ainda não formados, 18 
que fazem uso de tal equivalência. (3) A coordenadora informou que pelo regimento atual, o NDE deve 19 
ser composto por 4 professores do GET e 2 dos outros departamentos que oferecem disciplinas 20 
obrigatórias. Informou que é necessário definir substitutos para a profa. Ludmilla e para o prof. Fábio, e 21 
também para um membro dos outros departamentos.  Levando em conta o documento da PROGRAD 22 
“Pressupostos Básicos à Implantação dos Núcleos Estruturantes – NDE – na Universidade Federal 23 
Fluminense” que afirma ser desejável que os membros do NDE não sejam membros do Colegiado, a 24 
coordenadora convidou os professores Jony e Karina do GET, que aceitaram o convite. No GMA, ela 25 
convidou a profa. Magda, que tem forte atuação no seu departamento relacionada às disciplinas de 26 
Cálculo e também participa do NDE da Licenciatura em Matemática. Os outros membros continuariam 27 
sendo o prof. Kowada e a profa. Jessica, assim como a profa. Márcia, última coordenadora do curso.  A 28 
profa. Patrícia indagou sobre a necessidade de titulação na área específica do curso e o prof. Douglas leu 29 
parte da resolução 526/2011 do CEP que afirma “A composição do NDE deverá obedecer, 30 
preferencialmente, às seguintes proporções: I – 60% (sessenta por cento) de docentes com titulação 31 
acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; II – 40% (quarenta por cento) de 32 
docentes atuando ininterruptamente no curso desde o último ato regulatório; e III – 60% (sessenta por 33 
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cento) dos docentes com formação específica na área do Curso.” Além de estabelecer que essa 34 
composição é apenas desejável, e não obrigatória, a profa. Ana Maria lembrou a todos que os professores 35 
Jony, Márcia e Karina são graduados em Estatística. A profa. Núbia questionou sobre a renovação do NDE 36 
e a profa. Ana Maria falou que o regimento do NDE terá que ser refeito para atender a legislação atual e 37 
lembrou também que estamos renovando 3 dos 6 membros e seguindo a orientação de manter o ex-38 
coordenador, o que atende à resolução do CEP, que recomenda renovação parcial para garantir 39 
continuidade dos trabalhos. A seguinte composição do NDE foi aprovada, com voto contrário da profa. 40 
Núbia: Ana Maria Lima de Farias (coordenadora), Karina Yuriko Yaginuma, Jessica Quintanilha Kubrusly, 41 
Jony Arrais Pinto Junior, Márcia Marques de Carvalho, Luis Antonio Brasil Kowada, Magda Kimico Kaibara. 42 
A profa. Núbia votou contra, por não concordar com a não renovação dos membros do NDE, alegando 43 
que outras pessoas poderiam querer participar. (4) Foi aprovado o seguinte calendário de reuniões para 44 
o segundo semestre de 2019: 18/10, 29/11, 16/12. Tendo em vista a posse da direção do IME que já 45 
estava acontecendo, a coordenadora pediu para encerrar a reunião, mas antes a discente Thamires 46 
lembrou da necessidade de divulgar a apresentação dos TCCs e a profa. Ana Maria disse que tomará as 47 
providências necessárias para uma ampla divulgação. A reunião foi encerrada às 15:25 pela Coordenadora 48 
e eu, Mariana Albi de Oliveira Souza, lavrei a presente ata assinada por mim.49 
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