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Ata da 242ª Reunião Ordinária do Departamento de Estatística 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e treze (4/12/2013) foi realizada, na sala de reuniões do 
Departamento de Estatística, a ducentésima quadragésima segunda Reunião Ordinária que se iniciou às 16:00 h 
sob a presidência da professora Ana Maria Lima de Farias, chefe do GET, para deliberação sobre os seguintes itens 
de pauta: (1) Definição da filosofia do LES; (2) Definição das comissões de extensão e/ou LES; (3) Projetos de 
Extensão para 2014; (4) Criação de disciplina optativa; (5) Professores Colaboradores para o LES.  Estavam 
presentes os seguintes professores: Adrian Heringer Pizzinga, Ana Beatriz Monteiro Fonseca, Ana Maria Lima de 
Farias,  Francisco Carlos Santana de Azeredo Pinto, Jessica Quintanilha Kubrusly, Jony Arrais Pinto Junior, José 
Rodrigo de Moraes, Kelly Cristina Mota Gonçalves, Licinio Esmeraldo da Silva, Luciane Ferreira Alcoforado, 
Ludmilla da Silva Viana Jacobson, Márcia Marques de Carvalho, Mariana Albi de Oliveira Souza, Maria Cristina 
Bessa Moreira, Núbia Karla de Oliveira Almeida, Valentin Sisko e Victor Hugo de Carvalho Gouvêa. Item 1) A profa. 
Ana Maria lembrou a todos que a reunião se basearia no documento sobre o LES preparado pelos professores 
Jessica, Jony e Francisco Carlos e enviado para todos por email, documento esse que será anexado à ata da 
reunião.  Nesse sentido, colocava em discussão e votação as duas propostas sobre a filosofia do LES: um 
programa de extensão que abrangeria toda atividade de extensão do LES ou um programa de extensão mais 
específico, com caráter de assessoria estatística. Esclareceu-se que a segunda proposta não impediria um docente 
acrescentar atividades de extensão; a diferença é que não seria mais obrigatório. Além disso, com a segunda 
proposta haveria uma comissão de extensão que avaliaria todos os projetos de extensão, inclusive o próprio 
programa de extensão do LES. Estando todos esclarecidos, foi aprovado por unanimidade que o Laboratório de 
Estatística – LES – será um programa de extensão devidamente registrado no SigProj que abrangerá atividades de 
extensão definidas por assessoria estatística em geral, assessorias em trabalho de conclusão de curso, em 
pesquisa, consultorias para empresas, realização de cursos de aperfeiçoamento, realização de eventos científicos. 
Item 2) Diante da decisão sobre a filosofia do LES, a profa. Ana Maria esclareceu que era necessário criar a 
Comissão de Extensão e modificar a composição da comissão do LES. Sugeriu que a comissão do LES passasse a 
ser formada por 2 professores apenas e que a comissão de extensão, da mesma forma que outras comissões do 
GET, fosse formada por quatro professores, sendo um suplente, de modo que cada projeto possa sempre ser 
avaliado por pelo menos três professores. Aceitas as sugestões por todos os presentes, os professores Jessica 
Quintanilha Kubrusly e Jony Arrais Pinto Junior foram escolhidos por unanimidade para formarem a Comissão do 
LES, sob a coordenação da professora Jessica. Os professores Adrian Heringer Pizzinga, Francisco Carlos Santana 
de Azeredo Pinto e Márcia Marques de Carvalho foram escolhidos para comporem a Comissão de Extensão e a 
professora Ana Maria ficou de consultar o professor Marco Aurélio sobre a possibilidade de ser o quarto membro.  
Item 3) Foram aprovados por unanimidade os seguintes projetos de extensão: (i) Programa de Extensão 
Laboratório de Estatística; (ii) Ação de Extensão Consultorias do Laboratório de Estatística vinculado ao LES; (iii) 
Ação de Extensão Assessoria Estatística ao Instituto Brasileiro de Osteopatia vinculada ao LES. Item 4) Seguindo 
com sugestão apresentada no documento sobre o LES, foram levantados os seguintes pontos sobre a criação de 
disciplina optativa: (i) a ideia é ter uma disciplina optativa com alunos mais avançados do curso de Estatística e 
nas aulas dessa disciplina seriam trabalhados projetos do LES que envolvessem técnicas mais avançadas; (ii) a 
disciplina é optativa; assim, se a dinâmica não funcionar adequadamente, ela poderá não ser oferecida; (iii) seria 
recomendável ter dois professores responsáveis, para dividir a orientação; (iv) será necessário estabelecer um 
calendário de entrada de projetos. Depois de algumas discussões, a disciplina optativa foi aprovada, com voto 
contrário do professor José Rodrigo, que argumentou que os alunos candidatos a se inscreverem seriam alunos 

Ana Maria
Realce

Ana Maria
Realce



2 

fazendo trabalho de conclusão de curso. Decidiu-se também que novas discussões serão feitas para se tentar 
oferecer essa disciplina no segundo semestre letivo de 2014. Item 5) A professora Jessica chamou atenção para a 
necessidade de haver professores disponíveis para auxiliar no atendimento do LES. Os seguintes professores se 
prontificaram a assumir pelo menos 2 projetos no ano de 2014: Luciane, Núbia Karla, Licinio, Ana Beatriz, 
Ludmilla, Jony. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a 
reunião às 16:35 horas, cuja ata vai datada e assinada por mim, Ana Maria Lima de Farias, chefe do Departamento 
de Estatística. Niterói, 4 de dezembro de 2013.  

 

 


