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Ata da 154ª Reunião Extraordinária do Departamento de Estatística 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte (18/08/2020) foi realizada, por videoconferência, 1 

através do aplicativo Google Meet, a 154ª (centésima quinquagésima quarta) reunião extraordinária do 2 

Departamento de Estatística (GET), que se iniciou às 14h05m 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 iniciação ao ensino coordenado pelo docente Rafael Santos Erbisti e intitulado "Atividades 5 

práticas no R markdown para a disciplina de Modelos Lineares I"; 2) Monitoria; 3) Ajuste no 6 

quadro de horários de 2020-1. Estavam presentes os seguintes professores: Ana Beatriz Monteiro 7 

Fonseca, Ana Maria Lima de Farias, Douglas Rodrigues Pinto, Estelina Serrano de Marins Capistrano, 8 

Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jaime Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony 9 

Arrais Pinto Junior, José Murilo Ferraz Saraiva, José Rodrigo de Moraes, Karina Yuriko Yaginuma, Keila 10 

Mara Cassiano, Luciane Ferreira Alcoforado, Ludmilla da Silva Viana Jacobson, Luis Guillermo Coca 11 

Velarde, Luz Amanda Melgar Santander, Marcio Watanabe Alves de Souza, Maria Cristina Bessa 12 

Moreira, Mariana Albi de Oliveira Souza, Moisés Lima de Menezes, Núbia Karla de Oliveira Almeida, 13 

Patrícia Lusié Velozo da Costa, Rafael Santos Erbisti, Valentin Sisko e Wilson Calmon Almeida dos 14 

Santos. O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de Setembro 15 

de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, página 34). Item 1) A 16 

Chefia enviou por correio eletrônico o projeto de iniciação ao ensino submetido pelo docente Rafael 17 

Santos Erbisti e intitulado “Atividades práticas no R markdown para a disciplina de Modelos Lineares I” e 18 

o parecer da Comissão de Ensino favorável à aprovação desse projeto. Em seguida, passou-se a 19 

palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se esse projeto com 22 votos favoráveis, 20 

nenhum contrário e 01 abstenção. Item 2) A Chefia passou a palavra a Coordenadora de Monitoria, 21 

Mariana Albi, que informou que o GET recebeu 9 vagas, apesar de ter submetido 12 projetos, sendo 9 22 

permanentes e 3 anuais. Além disso, ela informou que as vagas terão validade entre setembro e 23 

dezembro desse ano, contemplando apenas o período de 2020-1 e que, conforme decisão tomada na 24 

301ª reunião ordinária do GET, ocorrida em 06 de março desse ano, as vagas recebidas serão alocadas 25 

nos projetos permanentes. Para dar prosseguimento aos processos seletivos de monitores, faltava 26 

definir alguns membros de banca e um orientador. Com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 27 

abstenção, aprovou-se o professor Marcio como membro de banca do projeto GETP0017, o professor 28 

Wilson como membro de banca do projeto GETP0018, a professora Estelina como membro de banca 29 

do projeto GETP0010 e a professora Luz Amanda como orientadora do projeto GETP0012. Com 21 30 

votos favoráveis, nenhum contrário e 03 abstenções decidiu-se que o(a) professor(a) orientador(a) 31 

decidirá quais critérios utilizará para selecionar o(a) monitor(a) e a Chefia solicitou que essa informação 32 

seja passada a Coordenadora e a Chefia até o dia 20 de agosto, quinta-feira. Com 15 votos favoráveis, 33 

01 contrário e 08 abstenções decidiu-se excluir a proibição de candidatos terem vínculo 34 

empregatício/estágio para esse processo seletivo. A professora Mariana entrará em licença 35 

maternidade em breve e, além disso, o mandato de sua coordenação acabaria em novembro. Por 36 

unanimidade decidiu-se que a Chefia assumirá a coordenação de monitoria até março de 2021. Item 3) 37 

A professora Maria Cristina solicitou que a Chefia submetesse o seguinte pedido a Plenária: que ela 38 

fosse dispensada de uma terceira disciplina devido a ela ter ministrado 02 disciplinas GET00170 para 39 

os alunos concluintes no modo ACE entre junho e agosto desse ano. Com 09 votos favoráveis, 04 40 

contrários e 11 abstenções, seu pedido foi atendido. A professora Patrícia disse que caso o processo de 41 

mudança institucional da professora Luciane seja finalizado antes do término do período letivo de 2020-42 

1, que haverá então 01 turma sem docente e que tentará algumas negociações. Esse assunto será 43 

retomado na próxima reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando 44 

fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião às 16h15m, cuja ata vai datada e assinada por mim, 45 

Patrícia Lusié Velozo da Costa, chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 18 de agosto de 2020.  46 




