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Ata da 306ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte (14/08/2020) foi realizada, por videoconferência, 1 

através do aplicativo Google Meet, a 306ª (trecentésima sexta) reunião ordinária do Departamento de 2 

Estatística (GET), que se iniciou às 14h00m sob a presidência da professora Patrícia Lusié Velozo da 3 

Costa, chefe do GET, para deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1) Informes; 2) Aprovação 4 

da ata da 305ª reunião ordinária do GET; 3) Membros do LES; 4) Progressão funcional do 5 

docente Wilson Calmon Almeida dos Santos de adjunto 1 para adjunto 2 referente ao período de 6 

04/03/2018 a 03/03/2020; 5) Relatório final do projeto de ensino da docente Maria Cristina Bessa 7 

Moreira intitulado "Indicadores da COVID-19”; 6) Relatório final do projeto de ensino coordenado 8 

pela docente Núbia Karla de Oliveira Almeida e intitulado "Aprendizado remoto de construção de 9 

gráficos e tabelas de distribuição de frequências no Google Planilhas"; 7) Relatório final do 10 

projeto de ensino coordenado pela docente Núbia Karla de Oliveira Almeida e intitulado 11 

"Revendo tópicos de inferência estatística de forma remota"; 8) Relatório final do projeto de 12 

ensino coordenado pela docente Núbia Karla de Oliveira Almeida e intitulado "Aprendizado 13 

remoto de confecção de questionário no Google Formulários"; 9) Assuntos gerais. Estavam 14 

presentes os seguintes professores: Adrian Heringer Pizzinga, Ana Beatriz Monteiro Fonseca, Ana 15 

Maria Lima de Farias, Douglas Rodrigues Pinto, Estelina Serrano de Marins Capistrano, Jaime Antonio 16 

Utria Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Arrais Pinto Junior, José Murilo Ferraz Saraiva, José 17 

Rodrigo de Moraes, Karina Yuriko Yaginuma, Luciane Ferreira Alcoforado, Ludmilla da Silva Viana 18 

Jacobson, Luis Guillermo Coca Velarde, Luz Amanda Melgar Santander, Marcia Marques de Carvalho, 19 

Marcio Watanabe Alves de Souza, Maria Cristina Bessa Moreira, Mariana Albi de Oliveira Souza, 20 

Moisés Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Rafael Santos Erbisti, Valentin Sisko e 21 

Wilson Calmon Almeida dos Santos. O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para 22 

doutorado entre 21 de Setembro de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro 23 

de 2019, página 34). Item 1) A Chefia e as professoras Maria Cristina e Núbia comentaram sobre a 24 

reunião do CEPEX que ocorreu no mesmo dia dessa reunião e foi transmitida ao vivo. O CEPEX 25 

publicará em breve uma resolução que deve ser lida com muita atenção por todos os professores e 26 

afetará o planejamento das aulas remotas. Item 2) A Chefia enviou por correio eletrônico o esboço da 27 

ata da 305ª RO no dia 17 de julho. Após as devidas correções, aprovou-se a ata da reunião citada com 28 

20 votos favoráveis, nenhum contrário e 04 abstenções. Item 3) A Chefia abriu a candidatura dos 29 

membros docentes para assessorarem o programa de extensão intitulado Laboratório de Estatística 30 

(LES) e os seguintes professores candidataram-se: Ana, Estelina, Jony, Marcia, Jessica e Rafael. 31 

Todos os candidatos foram aprovados com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção.  32 

Item 4) A Chefia enviou por correio eletrônico o parecer da Comissão de Avaliação Funcional e a 33 

pontuação obtida pelo docente Wilson Calmon Almeida dos Santos entre 04/03/2018 a 03/03/2020. Em 34 

seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se por unanimidade a 35 

progressão horizontal de adjunto I para adjunto II do professor Wilson. Item 5) A Chefia enviou por 36 

correio eletrônico o relatório final do projeto de ensino submetido pela docente Maria Cristina Bessa 37 

Moreira e intitulado “Indicadores da COVID-19” e o parecer da Comissão de Ensino favorável à 38 

aprovação desse projeto. Em seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e 39 

aprovou-se esse projeto com 22 votos favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções.  Item 6) A Chefia 40 

enviou por correio eletrônico o relatório final do projeto de ensino submetido pela docente Núbia Karla 41 

de Oliveira Almeida e intitulado “Aprendizado remoto de construção de gráficos e tabelas de distribuição 42 

de frequências no Google Planilhas” e o parecer da Comissão de Ensino favorável à aprovação desse 43 

projeto. Em seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se esse 44 

projeto com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. Item 7) A Chefia enviou por correio 45 

eletrônico o relatório final do projeto de ensino submetido pela docente Núbia Karla de Oliveira Almeida 46 

e intitulado “Revendo tópicos de inferência estatística de forma remota” e o parecer da Comissão de 47 

Ensino favorável à aprovação desse projeto. Em seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir 48 
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sobre o assunto e aprovou-se esse projeto com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. 49 

Item 8) A Chefia enviou por correio eletrônico o relatório final do projeto de ensino submetido pela 50 

docente Núbia Karla de Oliveira Almeida e intitulado “Aprendizado remoto de confecção de questionário 51 

no Google Formulários” e o parecer da Comissão de Ensino favorável à aprovação desse projeto. Em 52 

seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se esse projeto com 23 53 

votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. Item 9) A Coordenadora de Monitoria e professora 54 

Mariana relatou que recebeu minutos antes do início dessa reunião uma correspondência eletrônica 55 

informando sobre a retomada das monitorias para o período 2020-1 e que se informará melhor sobre o 56 

assunto para dar as devidas providencias. A professora Jessica informou a plenária sobre o andamento 57 

das reuniões do Grupo de Trabalho do IME e relatou que em breve uma cartilha será disponibilizada a 58 

todos os docentes do IME. Falou-se sobre a negociação da UFF com a empresa Google e sobre 59 

possíveis mudanças no Google Meet. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso 60 

da palavra, foi encerrada a reunião às 15h30m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia Lusié 61 

Velozo da Costa, chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 14 de agosto de 2020.  62 


