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 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

DEPARTAMENTO 
DE  ESTATÍSTICA 

 
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

  
Ata da 304ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte (26/06/2020) foi realizada, por 1 

videoconferência, através do aplicativo Google Meet, a 304ª (trecentésima quarta) reunião ordinária do 2 

Departamento de Estatística (GET), que se iniciou às 14h13m sob a presidência da professora Patrícia 3 

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

2) Aprovação das atas das seguintes reuniões do Departamento de Estatística: 303ª reunião 5 

ordinária, 151ª reunião extraordinária, 152ª reunião extraordinária e 153ª reunião extraordinária; 6 

3) Progressão horizontal (de adjunto III para adjunto IV) da professora Patrícia Lusié Velozo da 7 

Costa referente à data de interstício de 13/05/2018 a 12/05/2020; 4) Progressão horizontal (de 8 

adjunto III para adjunto IV) do professor Jony Arrais Pinto Junior referente à data de interstício 9 

de 19/05/2018 a 18/05/2020; 5) Projeto de extensão intitulado "GET-UFF contra a COVID19" e 10 

coordenado pelo professor Jony Arrais Pinto Junior; 6) Projetos de Ensino coordenados pela 11 

professora Maria Cristina Bessa Moreira e intitulados Indicadores da COVID-19 e Números 12 

Índices; 7) Projeto de Pesquisa coordenado pelo professor Adrian Heringer Pizzinga e intitulado 13 

Avaliando a efetividade das políticas restritivas sobre operações de vendas a descoberto via 14 

análise de intervenção em modelos GARCH; 8) Projeto de Pesquisa coordenado pelo professor 15 

Jaime Antonio Utria Valdes e intitulado Passeios Aleatórios com ramificação e outros modelos 16 

epidêmicos em grafos; 9) Projeto de Pesquisa coordenado pela professora Estelina Serrano de 17 

Marins Capistrano e intitulado Inferência sobre o efeito de tratamento médio sob uma 18 

perspectiva Bayesiana; 10) Membro da Comissão de Iniciação Científica do IME; 11) Disciplina 19 

para o curso de bacharelado em matemática; 12) Exame de Proficiência; 13) Assuntos gerais.   20 

Estavam presentes os seguintes professores: Douglas Rodrigues Pinto, Estelina Serrano de Marins 21 

Capistrano, Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jaime Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha 22 

Kubrusly, Jony Arrais Pinto Junior, José Murilo Ferraz Saraiva, José Rodrigo de Moraes, Karina Yuriko 23 

Yaginuma, Keila Mara Cassiano, Luciane Ferreira Alcoforado, Luz Amanda Melgar Santander, Marcia 24 

Marques de Carvalho, Marcio Watanabe Alves de Souza, Maria Cristina Bessa Moreira, Mariana Albi de 25 

Oliveira Souza, Moisés Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Patrícia Lusié Velozo da 26 

Costa, Rafael Santos Erbisti, Valentin Sisko e Wilson Calmon Almeida dos Santos. A professora 27 

Ludmilla da Silva Viana Jacobson encontra-se afastada para pós-doutorado do período de 13 de Agosto 28 

de 2019 a 12 de Agosto de 2020 (Boletim de Serviço UFF nº 140, de 25 de Julho de 2019). O professor 29 

Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de Setembro de 2019 a 20 de 30 

Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, página 34). Item 1) A Chefia informou que 31 

ao todo 8 disciplinas foram solicitadas pelas Coordenações para as Atividades Acadêmicas 32 

Emergenciais que são reguladas pela Resolução CEPEX 156/2020 e pela Instrução de Serviço 33 

PROGRAD 07/2020. Há alunos em turmas diferentes em 02 (duas) dessas disciplinas e a Chefia está 34 

tentando ao máximo abrir o menor número de turmas possíveis, porém o prazo dado para criação 35 

dessas disciplinas encerra-se hoje e teve um curto espaço de tempo. A direção do Instituto de 36 

Matemática e Estatística (IME) solicitou que a Chefia do Departamento de Estatística e a Coordenação 37 

do curso de graduação em Estatística indicassem um docente do Departamento para compor o Grupo 38 

de Trabalho (GT) do IME que será criado para discutir sobre aulas remotas e aulas presenciais, quando 39 

for possível. A Chefia e a Coordenação indicaram a docente Jessica para tal Comissão. A Coordenação 40 

do curso de graduação em Estatística fez uma pesquisa com os seus alunos para analisar a 41 

possibilidade de haver aulas remotas e divulgou essa pesquisa a todos os membros do GET, obtendo 42 

respostas favoráveis e otimistas quanto a um possível ensino remoto. O professor Adrian relatou a 43 

Chefia que não está participando das reuniões por não possuir equipamento adequado e que gostaria 44 

de votar mesmo não participando da reunião em tempo real. A Chefia disse a ele que não concorda 45 

com essa forma de participação uma vez que o docente não estará presente na reunião em tempo real 46 

e então não participará das discussões sobre cada assunto. Além disso, a plataforma Google Meet 47 

permite que ele participe através de ligação, mas, mesmo assim, ele solicitou a Chefia que a Plenária 48 
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decidisse sobre isso. Alguns docentes questionaram o argumento do solicitante uma vez que ele 49 

consegue acessar o correio eletrônico, indicando que ele possui computador e internet, sendo assim, 50 

ele poderia participar da reunião mesmo sem ter câmera e microfone, se comunicando através do chat. 51 

A Chefia então pediu que a Plenária votasse se o docente podia votar mesmo sem participar em tempo 52 

real da reunião e a maioria foi contrária a esse questionamento com 16 votos contrários, 01 favorável e 53 

03 abstenções.  Item 2) A Chefia enviou por correio eletrônico os esboços das atas nas seguintes 54 

datas: 15 de maio (303ª RO), 21 de maio (151ª RE), 29 de maio (152ª RE) e 23 de junho (153ª RE). 55 

Após as devidas correções, as atas da 303ª RO, da 151ª RE e da 152ª RE foram aprovadas por 56 

unanimidade e a ata da 153ª RE foi aprovada com 19 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 57 

abstenção. Item 3) A Chefia enviou por correio eletrônico o parecer da Comissão de Avaliação 58 

Funcional e a pontuação obtida pela docente Patrícia Lusié Velozo da Costa entre 13/05/2018 a 59 

12/05/2020. Em seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se por 60 

unanimidade a progressão horizontal de adjunto III para adjunto IV da professora Patrícia. Item 4) A 61 

Chefia enviou por correio eletrônico o parecer da Comissão de Avaliação Funcional e a pontuação 62 

obtida pelo docente Jony Arrais Pinto Junior entre 19/05/2018 a 18/05/2020. Em seguida, passou-se a 63 

palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se por unanimidade a progressão horizontal 64 

de adjunto III para adjunto IV do professor Jony.  Item 5) A Chefia enviou no dia 23 de junho, por correio 65 

eletrônico, o projeto de extensão intitulado " GET-UFF contra a COVID19" e coordenado pelo docente 66 

Jony Arrais Pinto Junior e o parecer da Comissão de Extensão. Esse projeto já vem sendo desenvolvido 67 

informalmente por docentes do Departamento há alguns meses devido a inesperada Pandemia que 68 

está ocorrendo mundialmente. Em seguida passou-se a palavra à Comissão de Extensão e à Plenária. 69 

Posto em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Item 6) A Chefia enviou no dia 23 de junho, 70 

por correio eletrônico, os projetos de ensino intitulados "Indicadores da COVID-19" e “Números Índices”, 71 

ambos coordenados pela docente Maria Cristina Bessa Moreira, e os pareceres da Comissão de Ensino 72 

relativos a esses projetos. Em seguida passou-se a palavra à Comissão de Ensino e à Plenária. O 73 

professor José Rodrigo informou que a Comissão avaliou os projetos de ensino da professora Maria 74 

Cristina e fez algumas sugestões e solicitações de acréscimos e mudanças, que foram prontamente 75 

incorporadas pela docente, melhorando ainda mais os resumos de ambos os projetos.  A submissão 76 

desses projetos foi anterior a criação das ACEs e, após isso, a docente Maria Cristina foi alocada em 02 77 

turmas dessas Atividades. Sendo assim, a Chefia questionou se os projetos de ensino sofrerão alguma 78 

modificação. A docente informou que talvez interrompa um deles e que informará a Chefia caso isso 79 

ocorra. Posto em votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Item 7) A Chefia enviou no 80 

dia 23 de junho, por correio eletrônico, o projeto de pesquisa coordenado pelo professor Adrian Heringer 81 

Pizzinga, desenvolvido também pelo professor Wilson Calmon Almeida dos Santos e intitulado 82 

“Avaliando a efetividade das políticas restritivas sobre operações de vendas a descoberto via análise de 83 

intervenção em modelos GARCH”, e o parecer da Comissão de Pesquisa. Em seguida passou-se a 84 

palavra à Comissão de Pesquisa e à Plenária. Posto em votação, o mesmo foi aprovado com 19 votos 85 

favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção.  Item 8) A Chefia enviou no dia 23 de junho, por correio 86 

eletrônico, o projeto de pesquisa coordenado pelo professor Jaime Antonio Utria Valdes e intitulado 87 

“Passeios Aleatórios com ramificação e outros modelos epidêmicos em grafos”, e o parecer da 88 

Comissão de Pesquisa. Em seguida passou-se a palavra à Comissão de Pesquisa e à Plenária. Posto 89 

em votação, o mesmo foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções. Item 90 

9) A Chefia enviou no dia 23 de junho, por correio eletrônico, o projeto de pesquisa coordenado pela 91 

professora Estelina Serrano de Marins Capistrano e intitulado “Inferência sobre o efeito de tratamento 92 

médio sob uma perspectiva Bayesiana”, e o parecer da Comissão de Pesquisa. Em seguida passou-se 93 

a palavra à Comissão de Pesquisa e à Plenária. Esse projeto já ocorria anteriormente e por isso teve 94 

data retroativa a data de submissão. A docente incluiu um anexo a submissão do projeto justificando a 95 

data retroativa e esse anexo foi enviado a Comissão de Pesquisa e a Plenária. Posto em votação, o 96 

mesmo foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum contrário e 03 abstenções. Item 10) A docente 97 

Karina atuou como membro da Comissão de Iniciação Científica do IME entre os dias 06/06/2018 a 98 

05/06/2020 e solicitou a Chefia que o GET indicasse um membro para o próximo mandato. A Chefia 99 

abriu candidatura a Plenária e apenas a docente Karina se candidatou ao cargo, sendo aprovada com 100 

19 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. Item 11) A Chefia informou que o coordenador 101 

do curso de graduação em matemática (bacharelado) solicitou a inclusão das disciplinas GET00163 – 102 

Processos Estocásticos I e GET00183 – Visualização de Dados como optativas para os alunos de 103 
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bacharelado em matemática. A Plenária questionou a inclusão da disciplina GET00183 uma vez que 104 

essa possui parte prática e que por isso tem faltado vaga para os alunos da Estatística. A Chefia disse 105 

que o Departamento precisa avaliar se oferta essa disciplina com mais frequência. Após discussões 106 

sobre o assunto, o Departamento aprovou que quando uma dessas disciplinas ocorra que sejam 107 

abertas vagas inicialmente apenas para os alunos da Estatística e que sejam abertas vagas para os 108 

alunos da matemática somente no período de ajuste. Diante dos problemas expostos relativos à falta de 109 

vagas em disciplinas para os próprios alunos da graduação de estatística, o professor José Rodrigo se 110 

mostrou preocupado com a abertura de novas disciplinas para a graduação da matemática. Quanto a 111 

disciplina Visualização de Dados, o professor levantou a possibilidade de dois semestres consecutivos, 112 

por exemplo, os alunos da matemática não terem vagas, pela alta demanda dos alunos da estatística 113 

por esta disciplina. Neste caso, pediu explicações de quais seriam as ações do GET para contornar 114 

problemas como este, e se colocou contra a solução relatada de abertura desta disciplina com mais 115 

regularidade, tendo em vista que isto geraria impactos para o GET no que se refere ao oferecimento de 116 

outras disciplinas optativas importantes para alunos da estatística, que somente ocorrem uma vez por 117 

semestre, e que também necessitam do uso do laboratório para a sua adequada realização. A disciplina 118 

GET00163 – Processos Estocásticos I foi aprovada como optativa para os alunos da matemática, 119 

quando ela ocorrer e sob a condição citada anteriormente, com 19 votos favoráveis, nenhum contrário e 120 

02 abstenções. A disciplina GET00183 – Visualização de Dados foi aprovada como optativa para os 121 

alunos da matemática, quando ela ocorrer e sob a condição citada anteriormente, com 08 votos 122 

favoráveis, 04 contrários e 09 abstenções. Item 12) A Coordenação dos Cursos Graduação de Química 123 

e de Química Industrial solicitou a Chefia a lista disciplinas, obrigatórias e optativas, ministradas para os 124 

Cursos de Licenciatura em Química, Bacharelado em Química e Bacharelado em Química Industrial 125 

que sejam passíveis de solicitação de Exame de Proficiência. A Chefia leu o Regulamento dos Cursos 126 

de Graduação da Universidade Federal Fluminense (RESOLUÇÃO No 001/2015), mais 127 

especificamente, o Artigos 88, que trata do Exame de Proficiência como forma de aproveitamento de 128 

estudos. A Chefia informou que atualmente não há essa lista e que a Chefia tem aceitado todos os 129 

pedidos de exame de proficiência. Que até o momento ocorreram 06 solicitações durante a sua gestão 130 

e que desses 02 foram aprovados e 04 reprovados. Sendo assim, a Chefia defende que não há 131 

necessidade de limitar as disciplinas a serem solicitadas, ainda mais no atual momento com as aulas 132 

suspensas por causa da pandemia. Após discussão com a Plenária, pôs-se em votação e a Plenária 133 

aprovou que todas as disciplinas classificadas como obrigatórias ou obrigatórias de escolha a algum 134 

curso da UFF atendido pelo GET sejam passíveis a solicitação de exame de proficiência. Item 13) A 135 

Chefia informou que o projeto dos Papos Aleatórios estará promovendo algumas sessões para discutir 136 

sobre ferramentas úteis ao ensino remoto e que a primeira sessão ocorrerá na próxima sexta, dia 03 de 137 

julho, às 15h30m e que será conduzida pela professora Begoña do Departamento de Matemática 138 

Aplicada do IME-UFF. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi 139 

encerrada a reunião às 16h03m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia Lusié Velozo da 140 

Costa, chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 26 de junho de 2020.  141 


