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Ata da 307ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte (02/10/2020) foi realizada, por videoconferência, 1 

através do aplicativo Google Meet, a 307ª (trecentésima sétima) reunião ordinária do Departamento de 2 

Estatística (GET), que se iniciou às 13h30m sob a presidência da professora Patrícia Lusié Velozo da 3 

Costa, chefe do GET, para deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1) Aprovação das atas das 4 

seguintes reuniões do Departamento de Estatística: 306ª reunião ordinária, 154ª reunião 5 

extraordinária e 155ª reunião extraordinária; 2) Aprovação dos planos de aula das disciplinas 6 

GET00118 - A1, GET00122 - C1, GET00135 - A1, GET00139 - A1, GET00139 - AA, GET00163 - A1, 7 

GET00169 - B1; 3) Substituição da professora Ana Beatriz no Comitê de Ética para o triênio 2020-8 

2023; 4) Projeto de pesquisa coordenado pelo professor Jony Arrais Pinto Junior intitulado 9 

Modelos bayesianos espaço-temporais para correção de subnotificação em dados de contagem; 10 

5) Assuntos gerais. Estavam presentes os seguintes professores: Ana Beatriz Monteiro Fonseca, Ana 11 

Maria Lima de Farias, Estelina Serrano de Marins Capistrano, Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jaime 12 

Antonio Utria Valdes, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Arrais Pinto Junior, José Rodrigo de Moraes, 13 

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

Santander, Marcia Marques de Carvalho, Marcio Watanabe Alves de Souza, Moisés Lima de Menezes, 15 

Núbia Karla de Oliveira Almeida, Rafael Santos Erbisti, Valentin Sisko e Wilson Calmon Almeida dos 16 

Santos. O professor Eduardo Ferioli Gomes encontra-se afastado para doutorado entre 21 de Setembro 17 

de 2019 a 20 de Setembro de 2023 (DOU nº 173 de 06 de Setembro de 2019, página 34). A professora 18 

Mariana Albi de Oliveira Souza encontra-se em licença gestacional entre o período de 01 de setembro 19 

de 2020 até 27 de fevereiro de 2021. O professor Marco Aurélio dos Santos Sanfins encontra-se 20 

afastado para pós-doutorado entre 01 de outubro de 2020 até 30 de setembro de 2021. A professora 21 

Ludmilla da Silva Viana Jacobson justificou sua ausência a Chefia. Item 1) A Chefia enviou por correio 22 

eletrônico o esboço da ata da 306ª reunião ordinária no dia 14 de agosto, o da ata da 154ª reunião 23 

extraordinária no dia 19 de agosto e o da 155ª reunião extraordinária no dia 26 de agosto. Após as 24 

devidas correções, aprovou-se a ata da 306ª reunião ordinária e da 154ª reunião extraordinária com 18 25 

votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. Em relação a ata da 155ª reunião extraordinária 26 

Núbia solicitou esclarecimentos sobre a supressão de trecho redigido por Maria Cristina em versão 27 

inicial da ata, referente a ausência de documento que revogasse as orientações sobre atividades de 28 

monitoria até então vigentes. Patrícia esclareceu que a redação do texto sugeria equivocadamente se 29 

tratar de uma fala da Chefia e por isso julgou pertinente a supressão do trecho. Posto em votação a ata 30 

foi aprovada com 15 votos favoráveis, 01 contrário e 03 abstenções. Item 2) A Chefia enviou por correio 31 

eletrônico no dia 28 de setembro os planos de aula das disciplinas GET00118 - A1, GET00122 - C1, 32 

GET00135 - A1, GET00139 - A1, GET00139 - AA, GET00163 - A1, GET00169 - B1 cadastrados no 33 

sistema da UFF de Quadro de Horários. A Chefia explicou novamente que os planos de aula enviados 34 

por correio eletrônico e preenchidos através do formulário 20 da UFF nunca foram submetidos à 35 

apreciação do Departamento mas os planos cadastrados pelo Sistema precisam ser aprovados. Essa é 36 

uma exigência realizada pelo próprio Sistema e por isso somente esses planos foram submetidos à 37 

apreciação. A Chefia defende que haja um único procedimento para os planos de aula e que trará essa 38 

discussão em uma próxima reunião. Passou-se a palavra à Plenária e como não houve qualquer 39 

questionamento sobre os planos, aprovou-se com 15 votos favoráveis, nenhum contrário e 04 40 

abstenções os planos de aula citados. Item 3) A professora Ana Beatriz pediu para sair do Comitê de 41 

Ética e o Comitê solicitou a Chefia um docente para substituir a professora então. Abriu-se candidatura 42 

à Plenária e ninguém quis se candidatar. Devido à sobrecarga dos docentes no período atual, a Chefia 43 

informará ao Comitê então que infelizmente o Departamento não conseguirá indicar esse membro mas 44 

que realizará essa indicação assim que for possível. Item 4) A Chefia enviou por correio eletrônico o 45 

projeto de pesquisa submetido pelo docente Jony Arrais Pinto Junior, intitulado “Modelos Bayesianos 46 

espaço-temporais para a correção de subnotificação em dados de contagem”, em colaboração com o 47 

professor Rafael Santos Erbisti, e o parecer da Comissão de Pesquisa favorável à aprovação desse 48 
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projeto. Em seguida, passou-se a palavra para a Plenária discutir sobre o assunto e aprovou-se esse 49 

projeto com 17 votos favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções.  Item 5) A Chefia parabenizou a 50 

professora Estelina pelo recebimento do Prêmio CAPES de Teses de 2020 pela sua tese defendida. A 51 

professora e coordenadora do curso de graduação em Estatística pediu que os docentes prestem 52 

atenção nas reuniões de colegiado de curso de graduação no tocante a creditação de extensão e que 53 

em seguida compartilhem com ela sobre isso para que ela consiga aproveitar ideias relevantes para o 54 

uso no curso em Estatística. A Chefia perguntou a Plenária sobre o andamento das disciplinas no 55 

período atual. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi 56 

encerrada a reunião às 14h30m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia Lusié Velozo da 57 

Costa, chefe do Departamento de Estatística. Niterói, 02 de outubro de 2020.  58 


