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Ata da 305ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística
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Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte (17/07/2020) foi realizada, por videoconferência,
através do aplicativo Google Meet, a 305ª (trecentésima quinta) reunião ordinária do Departamento de
Estatística (GET), que se iniciou às 17h10m sob a presidência da professora Patrícia Lusié Velozo da
Costa, chefe do GET, para deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1) Aprovação da ata da
304ª reunião ordinária do Departamento de Estatística; 2) Progressão funcional da docente Keila
Mara Cassiano de adjunto 3 para adjunto 4 referente ao período de 01/04/2018 a 31/03/2020; 3)
Projeto de pesquisa do docente Rafael Santos Erbisti intitulado “Identificação Bayesiana de
outliers para processos espaço-temporais multivariados”; 4) Afastamento para pós doutorado
do professor Marco Aurelio dos Santos Sanfins entre 01/10/2020 a 30/09/2021; 5) Aulas remotas e
ajustes no quadro de horários de 2020-1; 6) Assuntos gerais. Estavam presentes os seguintes
professores: Adrian Heringer Pizzinga, Ana Beatriz Monteiro Fonseca, Estelina Serrano de Marins
Capistrano, Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jaime Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha
Kubrusly, José Murilo Ferraz Saraiva, José Rodrigo de Moraes, Keila Mara Cassiano, Luis Guillermo
Coca Velarde, Luz Amanda Melgar Santander, Marcia Marques de Carvalho, Marcio Watanabe Alves de
Souza, Marco Aurelio dos Santos Sanfins, Maria Cristina Bessa Moreira, Mariana Albi de Oliveira
Souza, Moisés Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Rafael Santos Erbisti e Valentin
Sisko. A professora Ludmilla da Silva Viana Jacobson encontra-se afastada para pós-doutorado do
período de 13 de Agosto de 2019 a 12 de Agosto de 2020 (Boletim de Serviço UFF nº 140, de 25 de
Julho de 2019). O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de
Setembro de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, página 34).
Item 1) A Chefia enviou por correio eletrônico o esboço da ata da 304ª RO no dia 29 de junho. Após as
devidas correções, aprovou-se a ata da reunião citada com 17 votos favoráveis, nenhum contrário e 02
abstenções. Item 2) A Chefia enviou por correio eletrônico o parecer da Comissão de Avaliação
Funcional e a pontuação obtida pela docente Keila Mara Cassiano entre 01/04/2018 a 31/03/2020. Em
seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se por unanimidade a
progressão horizontal de adjunto III para adjunto IV da professora Keila. Item 3) A Chefia enviou por
correio eletrônico o projeto de pesquisa submetido pelo docente Rafael Santos Erbisti e intitulado
“Identificação Bayesiana de outliers para processos espaço-temporais multivariados” e o parecer da
Comissão de Pesquisa favorável à aprovação desse projeto. Em seguida, passou-se a palavra para a
Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se esse projeto de pesquisa com 19 votos favoráveis,
nenhum contrário e 01 abstenção. Item 4) A Chefia enviou por correio eletrônico o processo de
afastamento para pós doutorado submetido pelo docente Marco Aurelio dos Santos Sanfins para o
período de 01 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Posto em votação, o mesmo foi aprovado
com 16 votos favoráveis, 01 contrário e 03 abstenções. Item 5) A Chefia disponibilizou uma planilha
com os ajustes no quadro de horários e essa será anexada a essa ata. Há 03 turmas abertas
atualmente que possuem turmas ocorrendo no mesmo horário. Sendo assim, a Chefia conversará com
as coordenações envolvidas para migrar os alunos e assim ocorrerem uma única turma em cada
horário. Os professores que estão envolvidos com funções de coordenação e Chefia aceitaram ministrar
aulas em 2020-1. Os professores Adrian e Estelina disseram preferir permanecer com 03 turmas
alocadas. Caso o processo de mudança institucional da professora Luciane seja concluído antes do
término letivo de 2020-1 os professores Ruan (substituto) e Maria Cristina precisarão assumir as
disciplinas alocadas a ela. Posto em votação, o quadro de horários de 2020-1 foi aprovado com 16
votos favoráveis, 04 abstenções e nenhum voto contrário. Item 6) A Chefia sugeriu que professores que
ministrem disciplinas de mesmo código que se reúnam remotamente e que trabalhem em conjunto na
produção de material e na preparação da disciplina visando cooperar com os demais professores e
dividir tarefas. Lembrou também que há cursos gratuitos como o do Colégio Pedro II visando capacitar
os professores em plataformas úteis ao ensino remoto, que estão ocorrendo sessões nos Papos
Aleatórios com esse intuito e que haverá encontros para os docentes compartilharem experiências úteis
a essa forma de ensino. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra,
foi encerrada a reunião às 19h10m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia Lusié Velozo da
Costa, chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 17 de julho de 2020.
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