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Ate da 149a R®unlao Extraordlnaria do Dopertamento de E8tatistjca

I       Aos dez dias do mss de fevereiro de dois nil e vinte (10/02/2020) foi realizada, na sela de reunites do
2       lnstituto de Matematica e Estatistica, a  l49a (centdsima quadragdsima nona) reuniao extraordinaria do
3       Departamento do Estatistica (GET), que ee iniciou as 1 lho9m Sob a presid6ncia da professors patricja
4       Lusi6 Velozo da costa, chefe do GET, para deliberacao sobre o segujnte item de pauta: 1) Quadro do
5       hofarios do primeiro s®m®stro de  2020  (d[sclpllnas d® Serv[€o).Estavam  presentes os seguintes
6       professores:Aha Beatriz Monteiro Fonseca, Estelina semano de Marins capistrano, Jaime Antonio utria
7       Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Amais pinto Junior, Jose Rodrigo de Moraes, Luis Guillermo
8       Coca  Velarde,  Luz  Amanda  Melgar  Santander,  Marcia  Marques  de  Carvalho,  Maria  Cristina  Bessa
9       Moreira,  Mariana  Albl  de  Oliveira  Souza,  Molses  Lima  de  Menezes,  Patrlcia  Lusi6  Velozo  da  Costa,

1o       Rafael  Santos  Erbisti,  Valentin  Sisko e Wilson  Calmon Almeida dos Santos.Os seguintes pnofessores
11       estavam de ferias: Adrian Heringer pizzinga. Ana Maria Lima de Farias, Douglas Rodrigues pinto, Hugo
12       Henrique   Kegler   dos   Santos,   Karina   Yuriko   Yaginuma,   Keila   Mare   Cassiano,   Luciane   Ferreira
i3       Alooforado,  Marco Aufeljo dos santos sanfins e Ndbja Karta de oliveira Almeida. Apesar dos dooentes
14       Keila Mara Cassiano e Mareo Aufelio dos Santos Sanfins estarem de ferias, eles assistiram a reuniao
15       pofem  nao  vctaram.  A  professora  Nubia  tambem  assistiu  a  reuniao  apesar  de  estar  de  ferias  mag
16       preferiu  nao assinar a lista de  presenea e  nem  participou  da vctacao.  A  professora  Ludmilla da Silva
17      Vlana Jacobson encontra-se afastada para p6srdoutorado do periodo de 13 de Agosto de 2019 a 12 de
i8       Agosto de 2020 (Boletim de serviap UFF n° 140, de 25 de Julho de 2019). O professor Eduardo Ferioli
19      Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de sctembro de 2019 a 20 de sctembro de 2023
2o       (DOU  n°  173 de 06 de Setembro de 2019.  pagina 34).  Item  1) 0  professor Moises Lima de Menezes
2i       esfa coordenando o Curso de Licenciatura em Matematica a Distancia da UFF e par isso soljcitou nao
22       ministrar  disciplinas  em  2020-1.  Ele  escreveu  uma  carta  justificando  o  seu  pedido  e  essa  carta  foi
23       repassada  a  Plenaria.  A16m  disco,  ele  fomeceu  maiores  esclarecimentos  sobre  o  seu  pedido,  A
24       professora Ana Maria Lima de Farias esta coordenando o curso de graduaeao em Estatistica e tambem
25       solicitou nao ministrar disciplinas em 2020-1. Ela justificou o sou pedido peesoalmente e depois retiroii-
26      se  da  reuniao  por  estar  de  ferias  e  nao  querer  presena.ar  a  vctapao.  Dadas  as justificativas  dog
27      coordenadores pare nao ministrarem nenhuma disciplina, no que tange a carga de trabalho exigida nas
28      respectivas coordenagbes, o professor Jos6 Rodrigo chamou atengao pare o fato do semestre corTente
29      tres  professores ja estarem  afastados,  e  mencionou  a  sobrecarga  para  outros  professores do GET,
3o      especialmente  aqueles  que  atuam  tambem  em  p6sngraduac6es  da  UFF  ministrando  disciplinas  de
31       Estatistjca, sem terem qualquer redu9ao de conga hofaria em nivel de graduacao. A chefia mencionou
32      que  ha  urn  professor substituto  para  urn desses afastamentos e que  ha a  possibilidade de obter urn
33       outro  professor substitute  para a vaga  do  Marco Aurelio  assim  que  o  processo de  afastamento dele
34      estiver concluido pela UFF. A16m disso, a chefia alegou que as tarefas das ccordenaeses e da chefia
35       preoisam  ser  realizadas,  que  nao  ha  a  possibilidade  de  nao  faze-las  e  que  na  atual  conjuntura  a
36      demanda tern sido bern alta, sobrecarregando muito as chefias e coordenadores. Ao ser indagado que a
37      atuacao em  p6si)raduap6es nao e obrigat6Tia,  o  professor se posicionou  mencionando,  entre outros
38      fatores,  a importancia  dessa atuacao  pare o estreitamento da  relacao com  pesquisadores de outras
39      areas,  que gera diferentes produtos,  como,  por exemplo,  artigos cientificos. Acrescentou ainda, que a
4o      orientapao de TCcs da graduaeao de estatistica, pe[os professores do GET, tambem nao e obrigat6ria,
4i       e que esta tarefa gera uma maior carga de trabalho semanal, tendo em vista os encontros peri6dicos
42      semanais com os orientandos. Ap6s disoussao entre a Plenaria. abriu-se a votapao pare a solicitaeso
43       do professor Moises e com lo votce favordvcis, 05 abetenO6ea e nenhum voto oontrdrio o profosoor em
44       questao  nao  ministrafa  disciplinas em  2020-1,  Em  seguida,  abriu-se  a votacao  para a solieitaeao  da
45       professora Ana Maria e com  11  vctos favofaveis, 04 abstengBes e nenhum vcto contfario a professora
46      em questao nao ministrafa disciplinas em 2020-1. Posteriomente, abriu-se a votapao pare que a chefe
47      de Departamento tambem nao ministre disciplinas em 2020-1  e com 13 votos favofaveis, 02 absteno6es
48      e  nenhum  vcto  contfario  a  professors  em  questao  nao  ministrafa  discip]inas  em  2020-1.  E  entao  a



Chefia entregou Sos professores uma proposta de quadro de hofarios pare as disciplinas extemas que
ocorrefao em 2020 (1° semestre). A Plenaria solicitou que a docente Luciane ministre aulas enquanto o
seu  processo de mudanpe  instftucional  nao esteja  concluido  e que a dooente  Maroo Aufelio tamb6m
ministre  aulas  enquanto  a  sou  plcoesso  de  afastamento  nao  esteja  deferido  pela  UFF.  A16m  disso,
acordou-se  que  sera  pemitida  a  troca  de  disciplinas,  antes  do  inicjo  do  periodo  letivo,  caso  02
professores queiram realizar essa troca e que nesse case os professores precisam entrar em contato
com a Chefia. Sendo assim, a proposta, ap6s esses ajustes, foi aprovada com 14 votos favofaveis, 01
absteneao e nenhum vote contfario. Nada mais havendo a tratar e ningu6m mais desejando fazer uso
da palavra, foi encerrada a reuniao ds  12ho9m, ouja ata vai datada e assinada por mim. Patrfcia Lusie
Velozo da Costa, chore do Departamento de Estatistica. Nite
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