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Ata da 302ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e vinte (16/04/2020) foi realizada por videoconferência, 1 

através do aplicativo Google Meet, a 302ª (trecentésima segunda) reunião ordinária do Departamento de 2 

Estatística (GET), que se iniciou às 15h00m sob a presidência da professora Patrícia Lusié Velozo da 3 

Costa, chefe do GET, para deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1) Projeto de extensão 4 

intitulado "Design Instrucional para Cursos na Área de Probabilidade e Teoria de Valores 5 

Extremos" e coordenado pelo docente "Marco Aurélio dos Santos Sanfins"; 2) Projeto de extensão 6 

intitulado "AUTOMATA - Centro de Automação, Gestão e Pesquisas em Finanças" e coordenado 7 

pelo docente "Marco Aurélio dos Santos Sanfins". Estiveram presentes os seguintes professores: Ana 8 

Beatriz Monteiro Fonseca, Douglas Rodrigues Pinto, Estelina Serrano de Marins Capistrano, Hugo 9 

Henrique Kegler dos Santos, Jaime Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Arrais Pinto 10 

Junior, José Murilo Ferraz Saraiva, José Rodrigo de Moraes, Karina Yuriko Yaginuma, Keila Mara 11 

Cassiano, Luis Guillermo Coca Velarde, Luz Amanda Melgar Santander, Márcia Marques de Carvalho, 12 

Marcio Watanabe Alves de Souza, Maria Cristina Bessa Moreira, Mariana Albi de Oliveira Souza, Moisés 13 

Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Patrícia Lusié Velozo da Costa, Valentin Sisko e 14 

Wilson Calmon Almeida dos Santos. A professora Ludmilla da Silva Viana Jacobson encontra-se afastada 15 

para pós-doutorado do período de 13 de agosto de 2019 a 12 de agosto de 2020 (Boletim de Serviço UFF 16 

nº 140, de 25 de julho de 2019). O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado 17 

entre 21 de Setembro de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, 18 

página 34). O professor Rafael Santos Erbisti encontra-se em licença paternidade entre 06 de abril de 19 

2020 e 25 de abril do mesmo ano. Itens 1 e 2) O professor Marco submeteu esses projetos a Chefia dia 20 

19 de fevereiro. A Chefia enviou os projetos a Comissão de Extensão que na época era composta pelo 21 

próprio Marco e pelos professores Luciane, Luz Amanda e Valentin. Como o Marco estava fazendo a 22 

solicitação, a apreciação ficou sob a responsabilidade dos docentes Luciane, Luz Amanda e Valentin. 23 

Apenas um membro respondeu ser favorável e então a Chefia preferiu esperar a mudança nos membros 24 

da Comissão para respeitar a Instrução de Serviço GET 06-2016, que rege sobre os procedimentos das 25 

comissões e estabelece que o parecer das Comissão precisa ser assinado por 3 membros. Atualmente a 26 

Comissão de Extensão é composta pelos membros Jaime, Karina, Luz Amanda e Valentin. A Chefia então 27 

pediu que a nova Comissão avaliasse os projetos e informou a Comissão que tinha dúvida se o docente 28 

Marco poderia coordenar um projeto de extensão uma vez que está afastado para pós doutorado mas 29 

que enviou correio eletrônico para PROGEPE, DAP e PROEX e que não obteve resposta de nenhum 30 

desses setores e, por isso, pediu que a Comissão de Extensão também buscasse essa informação. Com 31 

a pandemia da COVID-19, a única forma possível de obter essa informação é por correio eletrônico ou 32 

algum meio digital. A Comissão de Extensão foi favorável a aprovação dos projetos e a Chefia então 33 

enviou a Plenária no dia 13 de abril os projetos de extensão submetido pelo docente Marco. A Chefia 34 

sugeriu que o Departamento avaliasse esses projetos considerando que seja permitido por lei a um 35 

professor afastado coordenar projetos de Extensão e que esse questionamento estaria registrado em ata. 36 

Dessa forma, os órgãos competentes verificariam essa legalidade. Como houve questionamentos sobre 37 

a legalidade e sobre o Departamento liberar o docente das atividades regulares como as aulas mas 38 

aprovar que o docente exerça projetos de extensão, o docente Marco preferiu retirar os projetos até que 39 

haja alguma resposta sobre a legalidade deles. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando 40 

fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião às 16h00m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia 41 

Lusié Velozo da Costa, Chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 16 de abril de 2020. 42 


