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Ata da 285ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (14/09/2018) foi realizada, na sala 1 

de reuniões do Instituto de Matemática e Estatística, a 285ª (ducentésima octogésima quinta) 2 

reunião ordinária do Departamento de Estatística (GET), que se iniciou às 14h40m horas sob a 3 

presidência da professora Patrícia Lusié Velozo da Costa, chefe do GET, para deliberação 4 

sobre os seguintes itens de pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Aprovação 5 

da ata da 135ª reunião extraordinária; 3) Apreciação da decisão ad referendum para 6 

inclusão de outros docentes na banca do concurso permanente para preencher a vaga 7 

do docente Gilberto Pereira Sassi; 4) Aprovação do projeto de pesquisa dos professores 8 

Mariana Albi e Wilson Calmon ; 5) Substituição do prof. Fábio nos colegiados: 05(B) 9 

Ciências Sociais Bacharelado (suplente), 38 Engenharia Elétrica (titular) e 41 Engenharia 10 

de Telecomunicações (suplente); 6) Substituição da profa. Patrícia como suplente do 11 

prof. Moisés no Colegiado da Estatística (54); 7) Calendário de reuniões; 8) Informes. 12 

Estavam presentes os seguintes professores: Douglas Rodrigues Pinto, Eduardo Ferioli 13 

Gomes, Hugo Henrique Kegler dos Santos, Jessica Quintanilha Kubrusly, José Rodrigo de 14 

Moraes, Karina Yuriko Yaginuma, Luciane Ferreira Alcoforado, Ludmilla S. Viana Jacobson, 15 

Luis Guillermo Coca Velarde, Luz Amanda Melgar Santander, Márcia Marques de Carvalho, 16 

Mariana Albi de Oliveira Souza, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Patrícia Lusié Velozo da 17 

Costa e Valentin Sisko. Item 1) A profa. Patrícia submeteu à votação a aprovação da ata da 18 

284ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Item 2) A profa. Patrícia submeteu à 19 

votação a aprovação da ata da 135ª reunião extraordinária, que foi aprovada por unanimidade. 20 

Item 3) A professora Patrícia explicou que para compor a banca do concurso para professor 21 

permanente do GET que ocorrerá entre 05 a 09 de novembro de 2018 (editais 164 e 165/2018) 22 

era necessário atender alguns critérios: ter 5 membros externos a UFF; esses membros 23 

deveriam ser todos de instituições diferentes; os nomes precisavam constar em Ata e atender 24 

aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, dentre as quais se incluem: 25 

não ter parentesco até quarto grau; não ter afinidade colateral até terceiro grau ou em linha 26 

reta; não ter relacionamento marital ou afetivo no presente ou no passado; não ter orientado no 27 

Mestrado ou Doutorado nos últimos 10 (dez) anos; não ter coautorias, nos últimos 10 (dez) 28 

anos, que totalizem pelo menos 25% dos trabalhos científicos do membro da Comissão ou do 29 

candidato no referido período; não ter coautorias, nos últimos 10 (dez) anos, entre membros da 30 

Comissão que totalizem pelo menos 25% dos trabalhos científicos de um deles no referido 31 

período. Recorrendo a listagem de nomes constando na Ata da 281ª Reunião Ordinária (RO) 32 

do GET e juntando esses requisitos com as disponibilidades dos professores convidados, não 33 

foi possível ter algum professor da Fiocruz selecionado inicialmente. Porém, na 281ª RO, foram 34 

selecionadas apenas 5 instituições externas. Sendo assim, a Comissão de Pessoal Docente 35 

(CPD) solicitou a Chefia no dia 22 de agosto de 2018 que incluísse um quinto membro externo 36 

e que isso teria que ser realizado no mesmo dia. Para isso, indicaram fazer uma decisão Ad 37 

Referendum. Devido a falta de luz no Gragoatá, a CPD permitiu entregar a documentação 38 

necessária para isso no dia seguinte (23 de agosto de 2018). E, por não ter tempo hábil de 39 

realizar uma reunião, a professora Patrícia tomou a decisão Ad Referendum, conforme 40 

permitido pelo Art. 39 §III do Estatuto e Regimento Geral da UFF, incluindo outros nomes de 41 

professores para serem possíveis membros de banca. E também precisou obter o aceite e a 42 

documentação assinada pelos docentes Iuri da Costa Leite (Fiocruz) e Josiane da Silva 43 

Cordeiro Coelho (UFRRJ) entre os dias 22 e 23 de agosto para serem o segundo e o terceiro 44 
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membro suplente, respectivamente. Após esses esclarecimentos, a profa. Patrícia submeteu à 45 

votação a aprovação da ata da 1ª decisão ad referendum, que foi aprovada por unanimidade. 46 

Item 4) A profa. Patrícia apresentou o parecer da comissão de pesquisa favorável à aprovação 47 

do projeto de pesquisa dos professores Mariana Albi de Oliveira Souza e Wilson Calmon 48 

Almeida dos Santos intitulado “Estimação do Número de Grupos em Contexto de Dados de 49 

Ranking através do Modelo Placket-Luce: uma Abordagem Hierárquica Bayesiana”. A profa. 50 

Patrícia colocou em votação a aprovação do projeto, que foi aprovado por unanimidade.  Item 51 

5) A profa. Patrícia perguntou se alguém se candidatava para ocupar as vagas nos Colegiados 52 

do professor Fábio e foi solicitada a relação de Colegiados de cada docente. Com base nessa 53 

relação, selecionou-se os seguintes membros: José Murilo Ferraz Saraiva para ser suplente do 54 

Colegiado de Ciência Sociais Bacharelado (05 B), Jony Arrais Pinto Junior para ser titular do 55 

Colegiado de Engenharia Elétrica (38) e Jessica Quintanilha Kubrusly para ser suplente do 56 

Colegiado de Enegenharia de Telecomunicações (41). Item 6) A professora Patrícia era 57 

suplente no Colegiado de Estatística (54), mas, como Chefe do GET, ela tornou-se membro 58 

nato desse Colegiado. Sendo assim, a professora Karina Yuriko Yaginuma se ofereceu para 59 

ser membro suplente do professor Moisés Lima de Menezes no referido Colegiado. Item 7) As 60 

próximas reuniões em 2018 ocorrerão nas seguintes datas: 05 de outubro, 09 de novembro e 61 

14 de dezembro. Item 8) Foram dados os seguintes informes: As professoras Jéssica, Mariana 62 

e Patrícia, membros da Comissão da X Semana da Estatística (SEMEST) pediram a 63 

colaboração dos demais docentes na divulgação e na participação da X SEMEST que ocorrerá 64 

entre os dias 16 e 19 de outubro de 2018. As inscrições para participação, para submissão de 65 

trabalhos e para trabalhar como monitores já encontram-se abertas no site www.semest.uff.br. 66 

A professora Patrícia informou que as atas das reuniões departamentais passarão a estar 67 

disponíveis no site http://www.atas.uff.br/ . A professora Patrícia informou que na próxima 68 

sexta-feira, dia 21 de setembro, ocorrerá o próximo Papos Aleatórios com a docente e ex-aluna 69 

Rebecca de Oliveira Souza sobre o trabalho Processos pontuais espaciais para dados das 70 

unidades prisionais no Brasil em conjunto com os docentes Marina Silva Paez e Vinicius 71 

Pinheiro Israel. Mais detalhes sobre os Papos Aleatórios podem ser visualizados em 72 

https://sites.google.com/view/paposaleatorios/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0. A professora 73 

Mariana informou que como correspondente da Associação Brasileira de Estatística (ABE) ela 74 

solicita, de tempos em tempos, aos colegas de departamento, notícias para divulgar no boletim 75 

da ABE. Sendo esta uma forma de divulgar nosso departamento dentro da comunidade 76 

estatística, ela reforçou o pedido de colaboração de todos os docentes do departamento 77 

enviando informações relevantes tais como eventos (realizados e futuros), concursos, 78 

publicações recentes, entre outras. O professor Eduardo informou sobre a criação da Revista 79 

de Iniciação Científica Papa-Goiaba do IME-UFF. Esta revista será uma publicação online 80 

(http://rpg.sites.uff.br/ ) de fluxo contínuo, cujo objetivo será divulgar a produção acadêmica dos 81 

trabalhos de iniciação científica, estudos orientados, monografias de conclusão de curso e 82 

demais atividades de iniciação à pesquisa em Matemática, Estatística ou áreas afins. Nada 83 

mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião 84 

às 15h54m, cuja ata vai datada e assinada por mim, Patrícia Lusié Velozo da Costa, chefe do 85 

Departamento de Estatística. Niterói, 14 de setembro de 2018.  86 

 




