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INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

  
Ata da 301ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos seis dias do mês de Março do ano dois mil e vinte (06/03/2020) foi realizada, na Sala de Reuniões 1 

do bloco G do Campus Gragoatá, a 301ª (trecentésima primeira) reunião ordinária do Departamento de 2 

Estatística (GET), que se iniciou às 14h19m 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 300ª 4 

Reunião Ordinária do Departamento de Estatística; 2) Aprovação da ata da 149ª Reunião 5 

Extraordinária do Departamento de Estatística; 3) Aprovação das atividades desenvolvidas 6 

durante os 32 meses de estágio probatório (de 02 de Fevereiro de 2017 em diante) da docente 7 

Karina Yuriko Yaginuma; 4) Relatório Final do projeto de iniciação à docência da docente Luz 8 

Amanda Melgar Santander intitulado "Ensinando Estatística em Ciências da Computação"; 5) 9 

Relatório Final do projeto de pesquisa dos docentes Mariana Albi de Oliveira Souza e Wilson 10 

Calmon Almeida dos Santos intitulado "Estimação do Número de Grupos em contexto de Dados 11 

de Ranking através do Modelo Plackett-Luce: uma Abordagem Hierárquica Bayesiana"; 6) 12 

Relatório final do projeto de extensão intitulado "Papos Aleatórios", desenvolvido em 2019 e 13 

coordenado pelo professor Jaime Antonio Utria Valdes; 7) Projeto de extensão intitulado "Papos 14 

Aleatórios" a ser desenvolvido em 2020; 8)  Aprovação dos Relatórios Anuais dos Docentes 15 

(RADs) do ano 2019; 9) Escolha dos membros dos colegiados, das comissões de avaliação 16 

funcional, de ensino, de pesquisa e de extensão; 10) Monitoria; 11) Assuntos gerais. Estiveram 17 

presentes os seguintes professores: Douglas Rodrigues Pinto, Estelina Serrano de Marins Capistrano, 18 

Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jaime Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Arrais 19 

Pinto Junior, José Rodrigo de Moraes, Karina Yuriko Yaginuma, Luis Guillermo Coca Velarde, Luz 20 

Amanda Melgar Santander, Márcia Marques de Carvalho, Maria Cristina Bessa Moreira, Mariana Albi de 21 

Oliveira Souza, Moisés Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Patrícia Lusié Velozo da 22 

Costa, Rafael Santos Erbisti e Wilson Calmon Almeida dos Santos. A professora Ludmilla da Silva Viana 23 

Jacobson encontra-se afastada para pós-doutorado do período de 13 de agosto de 2019 a 12 de agosto 24 

de 2020 (Boletim de Serviço UFF nº 140, de 25 de julho de 2019). O professor Eduardo Ferioli Gomes 25 

encontra-se afastado para doutorado entre 21 de Setembro de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 26 

173 de 06 de Setembro de 2019, página 34). Os professores Keila Mara Cassiano e Valentin Sisko 27 

encontram-se em gozo de férias. Item 1) A Chefia enviou no dia 06 de fevereiro uma versão da ata da 28 

300ª Reunião Ordinária por correio eletrônico, e pediu para os docentes sugerirem alterações, se 29 

julgassem necessário. Além disso, perguntou-se nessa Plenária se alguém queria sugerir alguma 30 

alteração. Em seguida, o Departamento votou a ata, aprovando-a com 10 votos favoráveis, 03 abstenções 31 

e nenhum voto contrário. Item 2) A Chefia enviou no dia 12 de fevereiro uma versão da ata da 149ª 32 

reunião extraordinária por correio eletrônico e pediu para os docentes sugerirem alterações, se julgassem 33 

necessário. Submetida a votação, a referida ata foi aprovada com 11 votos favoráveis, 02 abstenções e 34 

nenhum voto contrário. Item 3) A Comissão de Avaliação Funcional proferiu parecer favorável ao relatório 35 

das atividades desenvolvidas durante os 32 meses de estágio probatório da professora Karina Yaginuma. 36 

Posto em votação, o relatório da referida docente foi aprovado por unanimidade. Item 4) A Chefia enviou 37 

por correio eletrônico no dia 06 de fevereiro o relatório final do projeto de iniciação à docência da docente 38 

Luz Amanda Melgar Santander intitulado "Ensinando Estatística em Ciências da Computação" e a 39 

Comissão de Pesquisa emitiu parecer favorável à aprovação desse relatório. Em seguida, foi submetido 40 

a votação, sendo aprovado por 15 votos a favor, 02 abstenções e nenhum voto contrário. Item 5) A Chefia 41 

enviou por correio eletrônico no dia 06 de Fevereiro o relatório final do projeto de pesquisa dos docentes 42 

Mariana Albi de Oliveira Souza e Wilson Calmon Almeida dos Santos intitulado "Estimação do Número 43 

de Grupos em contexto de Dados de Ranking através do Modelo Plackett-Luce: uma Abordagem 44 

Hierárquica Bayesiana" e a Comissão de Pesquisa emitiu parecer favorável à aprovação desse relatório. 45 

Em seguida, foi submetido a votação, sendo aprovado com 16 votos favoráveis, 01 abstenção e nenhum 46 

voto contrário. Item 6) A Chefia enviou por correio eletrônico no dia 06 de fevereiro o relatório final do 47 

projeto de extensão intitulado "Papos Aleatórios", desenvolvido em 2019 e coordenado pelo professor 48 
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Jaime Antonio Utria Valdes e a Comissão de Extensão emitiu parecer favorável à aprovação desse 49 

relatório. Em seguida, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 7) A Chefia enviou 50 

por correio eletrônico no dia 06 de fevereiro o projeto de extensão intitulado "Papos Aleatórios" a ser 51 

desenvolvido em 2020 e a Comissão de Extensão emitiu parecer favorável à aprovação desse relatório. 52 

Em seguida, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade a continuidade do Projeto durante 53 

o ano 2020 e a manutenção do professor Jaime Valdes como coordenador do mesmo. Item 8) A Chefia 54 

enviou por correio eletrônico no dia 06 de fevereiro os relatórios anuais dos 30 docentes (que 55 

correspondem aos 29 que constam na lista de presença dessa reunião e o Ruan da Silva Vianna, 56 

professor substituto) do GET referentes as atividades desenvolvidas em 2019. Posto em votação, os 57 

RADs foram aprovados com 16 votos a favor, uma abstenção e nenhum voto contrário. Item 9) A Chefia 58 

questionou quais docentes gostariam de trocar e/ou sair de colegiados e comissões. E então aprovou-se 59 

por unanimidade a relação de docentes e comissões e colegiados constantes na tabela em anexo. Item 60 

10) Após informar que este ano o departamento teve vagas recomendadas para todos os 12 projetos 61 

inscritos no plano departamental de monitoria de 2020, a coordenadora de Monitoria e professora Mariana 62 

Albi sugeriu que o departamento se adiantasse nas seguintes questões, visando a agilidade dos 63 

processos seletivos para monitores assim que as vagas forem liberadas para o departamento: (i) como 64 

fazer a alocação das vagas nos projetos, caso tenhamos menos de 12 vagas concedidas: neste caso, a 65 

sugestão foi que os seguintes projetos não tenham vagas alocadas, necessariamente nesta ordem: 66 

GETA002 - Apoio Didático ao Ensino de Inferência Clássica e Bayesiana; GETA003 - Apoio Didático para 67 

Alunos de Métodos Estatísticos Aplicados à Economia II; e GETA001 - Apoio Didático ao Ensino de 68 

Estatística para Alunos das áreas de Ciências da Vida. O critério adotado foi que teriam menor prioridade 69 

projetos anuais, em detrimento aos permanentes e a sugestão foi aprovada por unanimidade pela plenária 70 

(tendo 14 votos favoráveis) (ii) definição dos orientadores de projetos - todos os projetos vinculados às 71 

disciplinas do curso de Estatística já possuem orientadores, que serão os professores alocados para as 72 

respectivas disciplinas. Para o projeto GETA002 - Apoio Didático ao Ensino de Inferência Clássica e 73 

Bayesiana, decidiu-se que o orientador será o professor Luís Guillermo, que ministrará a disciplina 74 

Inferência Bayesiana em 2020-1 e, para o projeto GETA003 - Apoio Didático para Alunos de Métodos 75 

Estatísticos Aplicados à Economia II, candidatou-se o professor Wilson Calmon; ambos foram aprovados 76 

pela plenária por unanimidade. (iii) definição das bancas para as provas de seleção de monitores: 77 

aprovou-se por unanimidade as bancas constantes na tabela em anexo. Há 2 projetos com banca 78 

incompleta e a plenária decidiu que a coordenadora de monitoria em conjunto com a Chefia poderá incluir 79 

algum docente nessas bancas. Item 11) A Chefia ressaltou que ementas e programas precisam ser 80 

cumpridos e, quando isso não ocorrer o docente, precisa justificar isso a Chefia. Quando um docente tiver 81 

algum questionamento sobre a ementa e/ou programa como, por exemplo, viabilidade de ministrar todo 82 

o conteúdo, a Chefia pediu para que esse docente entre em contato com os outros professores que 83 

tiverem ministrado a disciplina para, caso concordem, propuserem alguma modificação ao Departamento 84 

e a(s) Coordenação(s) do curso(s) envolvida. A Chefia informou que segundo a PROGRAD modificação 85 

na ementa precisa de autorização do Departamento e da Coordenação. E que modificação no Programa 86 

precisa apenas de aprovação no Departamento, mas que isso deve ser evitado para manter um padrão 87 

de conteúdo nos alunos que cursarem tal disciplina. A professora Núbia Karla afirmou haver incoerências 88 

na ementa e no programa da disciplina GET00116 e a presidente da reunião expressou discordância em 89 

relação à fala da professora Núbia Karla, dizendo que não recebeu qualquer queixa dos docentes 90 

anteriores nesse sentido e lembrando que essa disciplina havia sido discutida na 298ª RO (ocorrida no 91 

dia 07 de novembro do ano anterior e que não houve qualquer questionamento sobre isso). Nada mais 92 

havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião às 17h03m, 93 

cuja ata vai datada e assinada por mim, Vinícius de Moraes Silva, Secretário, juntamente com a Sra. 94 

Patrícia Lusié Velozo da Costa, Chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 06 de março de 2020. 95 


