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Ata da 300ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (05/02/2020) foi realizada, na sala de reuniões do 1 

Instituto de Matemática e Estatística, a 300ª (trecentésima) reunião ordinária do Departamento de 2 

Estatística (GET), que se iniciou às 11h16m sob a presidência da professora Patrícia Lusié Velozo da 3 

Costa, chefe do GET, para deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1) Aprovação da ata da 4 

299ª reunião ordinária do Departamento de Estatística; 2) Aprovação da ata da 147ª reunião 5 

extraordinária do Departamento de Estatística; 3) Aprovação da ata da 148ª reunião 6 

extraordinária do Departamento de Estatística; 4) Calendário de reuniões ordinárias; 5) LES; 6) 7 

Afastamento para pós-doutorado para o professor Marco Aurelio dos Santos Sanfins para o 8 

período de 31 de março de 2020 a 31 de março de 2021; 7) Quadro de horários do primeiro 9 

semestre de 2020 (disciplinas de Serviço); 8) Assuntos gerais. Estavam presentes os seguintes 10 

professores: Ana Beatriz Monteiro Fonseca, Estelina Serrano de Marins Capistrano, Jaime Antonio Utria 11 

Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Arrais Pinto Junior, José Rodrigo de Moraes, Keila Mara 12 

Cassiano, Luis Guillermo Coca Velarde, Márcia Marques de Carvalho, Maria Cristina Bessa Moreira, 13 

Mariana Albi de Oliveira Souza, Moisés Lima de Menezes, Patrícia Lusié Velozo da Costa, Rafael 14 

Santos Erbisti, Valentin Sisko e Wilson Calmon Almeida dos Santos. Os seguintes professores estavam 15 

de férias: Adrian Heringer Pizzinga, Ana Maria Lima de Farias, Douglas Rodrigues Pinto, Hugo Henrique 16 

Kegler dos Santos, Karina Yuriko Yaginuma, Luz Amanda Melgar Santander, Marco Aurélio dos Santos 17 

Sanfins e Núbia Karla de Oliveira Almeida. Os professores Marco Aurelio e Nubia assistiram a reunião 18 

apesar de estaren de férias mas preferiram não assinar a lista de presença e nem participaram das 19 

votações. A professora Ludmilla da Silva Viana Jacobson encontra-se afastada para pós-doutorado do 20 

período de 13 de Agosto de 2019 a 12 de Agosto de 2020 (Boletim de Serviço UFF nº 140, de 25 de 21 

Julho de 2019). O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de 22 

Setembro de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, página 34). 23 

Item 1) A Chefia enviou dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezenove uma versão da ata por 24 

correio eletrônico e pediu para os docentes sugerirem alterações, se achassem necessário. Além disso, 25 

perguntou-se nessa Plenária se alguém queria sugerir alguma alteração e ninguém se manifestou. Em 26 

seguida, submeteu-se à votação a aprovação da ata da 299ª reunião ordinária, que foi aprovada por 27 

unanimidade. Item 2) A Chefia enviou dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezenove uma versão 28 

da ata por correio eletrônico e pediu para os docentes sugerirem alterações, se achassem necessário. 29 

Além disso, perguntou-se nessa Plenária se alguém queria sugerir alguma alteração e ninguém se 30 

manifestou. Em seguida, submeteu-se à votação a aprovação da ata da 147ª reunião extraordinária, 31 

que foi aprovada com 14 votos favoráveis, 1 abstenção e nenhum voto contrário. Item 3) A Chefia 32 

enviou dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezenove uma versão da ata por correio eletrônico e 33 

pediu para os docentes sugerirem alterações, se achassem necessário. Além disso, perguntou-se 34 

nessa Plenária se alguém queria sugerir alguma alteração e ninguém se manifestou. Em seguida, 35 

submeteu-se à votação a aprovação da ata da 148ª reunião extraordinária, que foi aprovada por 36 

unanimidade. Item 4) Aprovou-se o seguinte calendário para as reuniões ordinárias do GET: 06/03, 37 

03/04, 15/05, 26/06, 16/07, 14/08, 11/09, 02/10, 06/11 e 14/12. Item 5) A professora Ana Maria, 38 

coordenadora do LES, submeteu a Chefia do GET no dia 03/02 o relatório final das atividades 39 

desenvolvidas no LES em 2019. A Chefia solicitou algumas modificações e enviou esse relatório por 40 

correio eletrônico a Plenária no dia 04/02. A Chefia pediu a Plenária para abrir uma exceção na 41 

aprovação desse projeto pois não houve tempo hábil de pedir avaliação da Comissão de Extensão e há 42 

urgência nisso uma vez que o prazo para solicitação de bolsista de extensão encerra-se dia 09 de 43 

fevereiro. Após a Plenária sugerir algumas modificações, o relatório final foi aprovado por unanimidade. 44 

A professora Ana Maria não quis se candidatar para a coordenação do LES e então abriu-se 45 

candidatura para a Plenária e o docente Rafael foi o único candidato, sendo aprovado por unanimidade. 46 

Em seguida, abriu-se candidatura para os membros docentes responsáveis pelos atendimentos de 47 

consultoria do LES e os seguintes docentes candidataram-se: Ana Beatriz, Estelina, Jony, Luis 48 
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Guillermo, Patrícia e Rafael, sendo aprovados por unanimidade. Aprovou-se por unanimidade a 49 

possibilidade de haver recurso financeiro no projeto do LES. Em seguida, aprovou-se por unanimidade 50 

o projeto de extensão intitulado Laboratório de Estatística 2020. Item 6) A Chefia enviou por correio 51 

eletrônico no dia 30 de janeiro de 2020 o pedido de afastamento do docente Marco Aurelio dos Santos 52 

Sanfins para pós doutorado. O docente Marco Aurelio forneceu mais detalhes sobre o pós doutorado. 53 

Ao perguntarem sobre professores substitutos, a Chefia informou que a primeira colocada desistiu de 54 

ocupar a vaga da docente afastada Ludmilla e que o segundo colocado possui um cargo público com 30 55 

horas de carga horária e que talvez não consiga assumir a vaga. Além disso, há um decreto proibindo, 56 

pelo menos, temporariamente, a contratação de novos professores. Sendo assim, é incerta a 57 

contratação de um professor substituto para ocupar a vaga do Marco Aurelio, caso o afastamento seja 58 

aprovado. Em seguida, a Plenária aprovou o afastamento por unanimidade para o período de 31 de 59 

março de 2020 a 31 de março de 2021. Item 7) A Chefia entregou uma proposta de quadro de horários 60 

para as disciplinas externas de 2020 – 1. Após diversos questionamentos, marcou-se uma reunião 61 

extraordinária para tratar esse assunto. Item 8) Não houve discussão nesse item. Nada mais havendo a 62 

tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião às 13h54m, cuja ata vai 63 

datada e assinada por mim, Patrícia Lusié Velozo da Costa, chefe do Departamento de Estatística. 64 

Niterói, 05 de fevereiro de 2020.  65 

 


