
1 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

DEPARTAMENTO 
DE  ESTATÍSTICA 

 
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

  
Ata da 153ª Reunião Extraordinária do Departamento de Estatística 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte (15/06/2020) foi realizada, por videoconferência, 1 

através do aplicativo Google Meet, a 153ª (centésima quinquagésima terceira) reunião extraordinária do 2 

Departamento de Estatística (GET), que se iniciou às 14h10m sob a presidência da professora Patrícia 3 

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

de ensino submetido pela professora Núbia Karla de Oliveira Almeida intitulado Aprendizado 5 

remoto de construção de gráficos e tabelas de distribuição de frequências no Google Planilhas; 6 

2) Projeto de ensino submetido pela professora Núbia Karla de Oliveira Almeida intitulado 7 

Revendo tópicos de inferência estatística de forma remota; 3) Projeto de ensino submetido pela 8 

professora Núbia Karla de Oliveira Almeida intitulado Aprendizado remoto de confecção de 9 

questionário no Google Formulários; 4) Disciplina remota para alunos formandos; 5) Assuntos 10 

Gerais. Estavam presentes os seguintes professores: Ana Maria Lima de Farias, Estelina Serrano de 11 

Marins Capistrano, Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jaime Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha 12 

Kubrusly, Jony Arrais Pinto Junior, José Murilo Ferraz Saraiva, José Rodrigo de Moraes, Keila Mara 13 

Cassiano, Luciane Ferreira Alcoforado, Luis Guillermo Coca Velarde, Luz Amanda Melgar Santander, 14 

Marcia Marques de Carvalho, Marco Aurélio dos Santos Sanfins, Maria Cristina Bessa Moreira, Mariana 15 

Albi de Oliveira Souza, Moisés Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Patrícia Lusié 16 

Velozo da Costa, Rafael Santos Erbisti, Valentin Sisko e Wilson Calmon Almeida dos Santos. A 17 

professora Ludmilla da Silva Viana Jacobson encontra-se afastada para pós-doutorado do período de 18 

13 de Agosto de 2019 a 12 de Agosto de 2020 (Boletim de Serviço UFF nº 140, de 25 de Julho de 19 

2019). O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de Setembro 20 

de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, página 34). Itens 1, 2 e 21 

3) A professora Núbia submeteu 03 (três) projetos de ensino conforme descritos acima e enviados pela 22 

Chefia a Plenária no dia 10 de junho. Como foram os primeiros projetos avaliados após a mudança na 23 

Instrução de Serviço os seguintes questionamentos foram realizados pela Comissão a Chefia: se aluno 24 

vinculado é equivalente a público alvo e se o anexo serviria apenas como uma informação adicional ou 25 

se isso deveria ser avaliado. A Chefia então disse que colocará no formulário de submissão um item a 26 

mais para diferenciar o aluno orientado do aluno ouvinte. Quanto ao anexo, a Chefia incluiu essa opção 27 

conforme sugerido na reunião que a IS foi discutida e acredita que a Comissão tem liberdade para 28 

sugerir alterações caso ache necessário visando a melhoria do projeto. Que o fato do solicitante atender 29 

ou não essas alterações não deve ser um problema uma vez que isso também pode ocorrer no resumo, 30 

por exemplo. O Professor José Rodrigo informou que os três projetos da Núbia atenderam 31 

satisfatoriamente os requisitos para “projeto de ensino” e que as sugestões e solicitações feitas pela 32 

Comissão foram acatadas pela docente. Chamou atenção para o fato que a docente anexou ao 33 

formulário o projeto completo, embora a submissão possa ser feita apenas enviando um resumo 34 

simples conforme aprovado na 152ª Ata da Reunião Extraordinária do GET. Baseado nisto, como 35 

membro da Comissão de Ensino. o prof. José Rodrigo informou que a Comissão deve avaliar os 36 

projetos de ensino (e de iniciação ao ensino) com base no resumo e em todas as demais informações 37 

obrigatórias do formulário. Acrescentou ainda que as informações não obrigatórias caso sejam 38 

anexadas ao formulário pelo(a) docente, devem ser lidas e analisadas pela Comissão como uma forma 39 

de entender melhor o projeto e solicitar, por exemplo, melhorias para o resumo. A Comissão de Ensino 40 

foi favorável à aprovação dos 03 (três) projetos. Em seguida, a Plenária aprovou os 03 (três) projetos 41 

submetidos com 17 votos favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções. Item 4) A PROGRAD adiantou 42 

que na sexta dia 12 de junho seria realizada uma reunião do CEPEX da UFF para decidir sobre 43 

disciplinas remotas para alunos concluintes e devido a isso a Chefia marcou então essa reunião 44 

extraordinária. A resolução CEPEX 156/2020 publicada no Boletim de Serviço no dia 15 de junho desse 45 

ano dispõe sobre a criação de critérios para o planejamento e a execução de Atividades Acadêmicas 46 

Emergenciais (ACE), define o “concluinte/provável formando” para efeito do regime do Período Letivo 47 

Especial e dá outras providências. Sendo assim, algumas coordenações já solicitaram ao GET as 48 
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seguintes disciplinas para serem ministradas conforme ACEs: GET00122 (matemática e sistemas de 49 

informação), GET00177 (engenharia química), GET00192 (estatística) e GET00156 (estatística). O 50 

número de alunos definidos como concluintes é em torno de 1 aluno em cada curso, mas esse número 51 

pode ser alterado e a Chefia acredita que outros cursos farão outras solicitações. A Chefia leu o 52 

seguinte artigo dessa resolução: “Art. 6º. - Aos Colegiados de Curso, Departamentos de Ensino e 53 

Colegiados de Unidade, no âmbito de suas respectivas competências, caberá o planejamento das ACE, 54 

atendendo-se à disponibilidade do corpo docente, à anuência expressa do estudante, e ao respeito às 55 

suas condições de acesso e necessidades especiais. 56 

§ 1º. O plano de atividades (Anexo II), na modalidade das ACE, visando a maior acessibilidade, será 57 

apresentado pelo Departamento de Ensino, descritas as estratégias e ferramentas metodológicas 58 

empregadas no regime do Período Letivo Especial. 59 

§ 2º. A indisponibilidade do docente para a oferta da atividade acadêmica emergencial deve ser 60 

justificada e apresentada à Chefia respectiva, cabendo ao Departamento de Ensino replanejar a oferta 61 

da ACE. 62 

§ 3º. O planejamento das ACE deverá ser consolidado pela Direção de cada Unidade Acadêmica e 63 

encaminhado por e-mail para a Pró-Reitoria de Graduação até 26 de junho de 2020, devendo estar 64 

discriminados no documento o código e o nome dos componentes curriculares/disciplinas que se 65 

enquadrarão como ACE.” Em seguida, a Plenária aprovou por unanimidade a oferta das seguintes 66 

disciplinas como ACEs: GET00122 - Probabilidade e Estatística, GET00177 - Estatística Básica para 67 

Engenharia, GET00192 - Aprendizado de Máquinas e GET00156 - Estudos Demográficos para os 68 

alunos concluintes, definidos conforme a resolução citada. A Plenária também aprovou, com 19 votos 69 

favoráveis, 02 abstenções e nenhum contrário, a oferta de demais disciplinas como ACEs caso sejam 70 

solicitadas a Chefia para os alunos concluintes. Caso haja nova solicitação a Chefia entrará em contato 71 

com o(s) docente(s) alocado(s) e caso esse(s) não possa(m), tentará encontrar docente(s) disposto(s) a 72 

ministrá-la(s). A Plenária também aprovou por unanimidade que a Chefia e o docente que ministrar a 73 

ACE crie e aprove o plano de trabalho dessa atividade devido ao curto prazo para isso. A Plenária 74 

aprovou com 20 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção a seguinte alocação para as ACEs: 75 

Hugo (GET00122), José Murilo (GET00177), Douglas (GET00192), Marcia (GET00156) e Maria Cristina 76 

(GET00170) (caso haja alguma solicitação). A Plenária aprovou por unanimidade que os professores 77 

que ministrarem as ACEs não sejam dispensados do quadro de horários de 2020-1 devido a sobrecarga 78 

que o Departamento já tinha antes mesmo da pandemia. A Plenária concorda que essa atividade 79 

deverá ser considerada, principalmente na planilha de pontuação existente no Departamento, mas 80 

como ainda não se sabe como a UFF registrará oficialmente essa atividade preferiu-se discutir isso 81 

posteriormente. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi 82 

encerrada a reunião às 16h10m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia Lusié Velozo da 83 

Costa, chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 15 de junho de 2020.  84 


