ANO XLIII – N.° 191

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – BOLETIM DE SERVIÇO
13/12/2013
SEÇÃO II

PÁG. 017

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO GGV, N°. 04 de 03 de dezembro de 2013.

EMENTA:

Retificação da Determinação de Serviço
GGV No. 03/2012 de 07 de agosto de
2012.

A Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense, no
uso de suas atribuições,
RESOLVE:
1- Substituir a Professora LUCIANE FERREIRA ALCOFORADO, Matrícula SIAPE no 2249078,
na composição da Comissão de Atividades Complementares do Curso de Graduação em Estatística da
UFF;
2- Designar a Professora ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA, Matrícula SIAPE 311331 para
compor a Comissão de Atividades Complementares do Curso de Graduação em Estatística da UFF.

Mandato da Ana Beatriz
encerrado em 24/6/2015,
conforme registrado na ata
da 35ª Reunião Ordinária do
ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA
Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística colegiado GGV de 26/5/2014
e BS-2015-098 p. 24
######

Esta DTS entrará em vigor na data de sua publicação.

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO MGV, Nº. 005 de 02 de dezembro de 2013.

EMENTA: Designação da presidência da Comissão de
Estágio Supervisionado em Medicina
Veterinária.
O Coordenador do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:
1- Designar a professora Maria Cristina Nobre e Castro, matrícula SIAPE 0311218, como presidente da
Comissão de Estágio Supervisionado (COES) do Curso de Graduação em Medicina Veterinária,
correspondente ao último período do curso.
Esta DTS entrará em vigor a partir desta data.

LEILA GATTI SOBREIRO
Coordenadora do Curso de Graduação
em Medicina Veterinária
######
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Às quatorzze horas do dia vinte e seis de maiio de dois mil
m e quatorzze, na sala de reuniõess do Institutoo de
Matemáticaa e Estatístiica, reuniram
m-se, em prrimeira convvocação, oss Membros do Colegiado do Cursoo de
Graduação em Estatíística, para a realizaçção da trigésima quinnta reunião ordinária, presidida pela
Coordenaddora, Professsora Ana B
Beatriz Monteiro Fonseca (GGV) . Estavam ppresentes oss representaantes
docentes nno Colegiadoo: Marco A
Antonio M. Silva Ram
mos (TCC), Ana Maria Lima de F
Farias (Cheffia –
GET), Jonyy Arrais Pinnto Júnior (GET), Kellly Cristina M
Mota Gonçaalves (GET)), Nancy dee Souza Carrdim
(GAN), Jesssica Kubruusly Quintannilha (GET), Márcia M
Marques de Carvalho (GET)
(
e Dirrce Uesu Peesco
(GGM). Dando inícioo às discusssões, foi appresentado: Primeiro IItem da Paauta - Aprrovação da ata
anterior: A ata da 34ª. Reuniãoo ordinária foi aprovadda pelos m
membros preesentes, com
m abstençãoo da
Professora Kelly (GE
ET). Segund
do Ponto d
da Pauta – Informess da Coord
denação: A Coordenaddora
informou qque já saiu a lista de árreas que serão avaliadas no ENA
ADE em 20114 e que, muito
m
emborra os
cursos da área
á
de exattas tenham ssido chamaddos, a área dde Estatísticca não foi inncluída, o qque tem imppacto
direto sobrre o processso de Renovvação do R
Reconhecimeento do Currso. Segunddo o que lhhe foi repasssado
pela Divisãão de Avaliaação da PRO
OGRAD, a expectativaa é que o ME
EC só venhaa avaliar o C
Curso em 2016.
Em relaçãoo ao novo Regulamento
R
o dos Cursoss de Graduaação da UFF
F, a Coordennadora informou que ainda
a
existe a exxpectativa dde quando o mesmo será avaliadoo pelo CEP
P, mas que algumas reesoluções ddeste
mesmo Coonselho foraam publicaddas em Boletim de Serrviço, tratanndo de seguunda chamaada e abonoo de
faltas, e quue devem serr de conheccimento de aalunos e proofessores. A Professoraa Ana Beatriiz informouu que
os funcionnários da U
UFF estão em greve e que houuve adesão dos funcioonários ressponsáveis pelo
funcionameento do LIG
GRE, Heberr Jorge e Aleexandre Cunnha, mas quue o Laboraatório seria m
mantido com
m os
horários dee trabalho doos bolsistas do InfoLabb. A Coordennadora infoormou que ficou
fi
sabenddo que em breve
seria publiccado um Eddital referennte ao Laboograd 2014, que fornecce recursos para que seejam adquirridos
equipamenntos para os laboratórioss de informática dos Cuursos de Grraduação daa UFF. Com
mentou, tambbém,
da saída daa funcionáriaa terceirizadda Beatriz O
Oliveira Barrbosa da Seccretaria do C
Curso, e quee irá solicitaar ao
Instituto dee Matemáticca e Estatística a sua suubstituição ppor um funccionário conncursado. A Professora Ana
Beatriz info
formou que a formaturaa do segunddo período letivo de 2014 ainda está sem dataa marcada e que
soube, peloos alunos, quue seriam reealizadas eleições para o Diretórioo Acadêmicoo Malba Tahhan, novam
mente
reunindo os
o alunos dee Matemáticca e Estatística. Terceiiro Ponto d
de Pauta – Comissão de Atividaades
Complemeentares: A Coordenaddora inform
mou que, com
m o afastam
mento da P
Professora L
Ludmilla V
Viana
Jacobson ppor licença maternidade
m
e, foi necessária a alterração na coomposição dda Comissãoo de Atividaades
Complementares. Da m
mesma form
ma, como a Professoraa Ana Mariaa (GET) se ofereceu para, juntam
mente
com a Coordenadora,, definir um
ma estratéggia de impllementação das rotinass de avaliaação atravéss de
recursos onnline, então ficou estabbelecido quee a composição da com
missão passarria a ser forrmada por eessas
duas professsoras e pelaa Professoraa Núbia Karrla de Oliveeira Almeidaa (GET), rem
manescentee da compossição
anterior. A indicaçãoo foi aprovada por toodos os meembros pressentes. Qu
uarto Pontto de Pautta –
Coorientaçções em P
Projeto Fin
nal e I II: A Professsora Ana Beatriz appresentou ao
a Colegiaddo a
necessidadee de discussão a respeiito da real necessidade
n
e e permissãão para que em um meesmo projetoo de
conclusão de curso hhouvesse tannto a figuraa de um orrientador quuanto de uum coorientador. Trouxxe à
discussão o fato que, com grande frequênciia, esse trabbalho conjunnto não estaaria envolvvendo difereentes
aplicações e ferramenntas de Estattística, mas apenas um
ma divisão ccompactuadaa dos traballhos realizaados.
Trouxe, ainnda, a sugeestão de quue o Colegiado pudessse estabelecer uma reggra de form
ma a ampliaar ao
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e
dissponíveis aaos alunos. Após discuussão acercaa do
máximo a quantidade de orientaadores que estariam
assunto, o Colegiado decidiu ainnda permitiir a existênncia da figuura do Coorrientador e que, quanddo a
quantidade de alunos em projeto final fosse maior do qque a que esstá atualmennte existinddo, então, elle se
q
máxima dee alunos dee projeto fiinal I e II, por
posicionariia acerca dda definiçãoo de uma quantidade
orientador. Quinto Poonto de Pau
uta – Avaliaações de rem
matrículas condicionaais e comunicado do DAE:
A Coordennadora apreesentou ao Colegiado a necessiddade de reaavaliar, com
m base no rendimentoo no
presente seemestre, a m
manutençãoo de vínculoo àqueles aalunos cuja rematrículaa havia sidoo concedidaa de
forma conddicional. E trouxe à discussão com
m os membbros do Coleegiado a poossibilidade de definir uuma
estratégia úúnica nessaa tomada dee decisão. A
Aproveitou ppara inform
mar que a D
Diretora do DAE haviaa lhe
alertado soobre a neccessidade dde adequaçãão da Univversidade, segundo
s
orrientação dda PROGER
R, à
tramitação normal judiicial, partinddo da divulggação da infformação doo cancelameento de mattrícula ao aluuno,
a possibiliddade de arggumentação e de defesaa por sua paarte para, em
m caso de pparecer desfavorável a seu
pedido, finnalmente ccancelar suaa matrículaa. Após diiscussão realizada, oss membros do Colegiado
mantiveram
m, por decissão unânim
me, a decisãão de avaliaar cada casoo que apareecesse, sem
m tomar deccisão
ampla a reespeito dos casos. Sextto Ponto d
de Pauta – Excesso d
de carga hoorária em optativas para
p
crédito coomo Atividades Comp
plementarees: A profeessora Ana Beatriz aprresentou aoos membross do
Colegiado outra possiibilidade quue vem senndo permitidda pela PRO
OGRAD, dde aproveitaar o excessoo de
carga horárria em discciplinas optativas para registro coomo atividaades compleementares. Após
A
discuussão
pelos mem
mbros do Collegiado, ficoou decididoo, por unanim
midade, quee esse excessso não seráá convertidoo em
créditos dee atividades complemenntares, uma vez que exxiste diferennça entre o propósito e a naturezaa dos
Ponto de Pauta
dois tipos de atividadde. Sétimo P
P
– Noova Forma de Aproveeitamento de Estudoss: A
Coordenaddora apresenntou uma nova posssibilidade dde aproveitaamento de estudos qque deverá ser
introduzidaa pelo novoo Regulamennto dos Currsos de Graaduação da UFF, onde o aluno pooderá cursarr em
outra IES o conteúdo de uma detterminada ddisciplina, coom a devida autorizaçãão do Coleggiado de Cuurso.
Com o apaarecimento desta nova situação, a professoraa Ana Beatrriz propôs que
q o Coleggiado discuttisse
sobre comoo se daria esse aproveittamento – ccomo dispennsa de uma disciplina ooptativa corrrespondente ou
sua avaliaçção enquantoo atividade complemenntar. O Coleggiado deciddiu, por maiooria, que esssa proposta seja
reavaliada quando do início do pperíodo de vvigência doo novo Reguulamento. Oitavo Pon
nto de Pau
uta –
Alteraçõess das Carggas Horáriaas das Discciplinas da UFF: A Professora
P
A
Ana Beatrizz informou que
existe um movimento na PROGR
RAD para repadroniza
r
ar as cargass horárias das disciplinnas como seendo
múltiplas dde 15 horas ((passando a trabalhar com 15h, 30h, 60h, 90h, entre outraas). Essa muudança nascceu a
partir da neecessidade dde reformulaação curricuular dos currsos de Engeenharia da U
UFF, e afetoou, em espeecial,
as graduaçções da áreaa de ciênciaas exatas e da terra. F
Foi realizadda uma reunnião das Cooordenações de
Estatística e de Mateemática com
m o Pró-reeitor adjuntto, professoor Jorge Sáá Martins, cuja posiçãão é
considerar uma faláciaa a possibiliidade de darr 68 horas dde aula em uum período letivo regular. No entaanto,
a Coordenaadora frisouu que ainda nnão existe nenhuma
n
reggulamentaçãão do CEP obrigando
o
a implantaçãão da
mudança ddesejada pella PROGRA
AD, disse quue os únicoos departamentos que rrealizaram m
mudanças, até
a o
momento, foram o TC
CC e o GM
MA, e lembrrou que o C
Curso de G
Graduação em
m Estatísticca está paraa ser
avaliado pelo MEC, impossibilittando, até depois do período de avaliação, qualquer modificação
m
o da
estrutura cuurricular – aainda mais as tão extennsas quanto essa, que teeriam impaccto relevantte sobre a carga
horária totaal do Curso e sobre a prrópria mudaança curricuular necessáária à sua im
mplantação. Após discuussão
a respeito do
d tema, oss membros ddo Colegiaddo decidiram
m não realizzar qualqueer modificaçção na estruutura
curricular até que tennha passaddo a visita de renovaçção do recconhecimentto do Cursso e colocoou a
necessidadee de uma regulamenttação préviia dessas aalterações pelo
p
CEP, de forma e evitar noovas
distorções. Nono Pon
nto de Pautta – Ativid
dades Com
mplementarees como prré-requisitoo para Proojeto
Final II: A Professoora Ana Beeatriz soliciitou novam
mente ao Colegiado a suspensão temporáriaa da
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necessidadee do cumprrimento da carga horáária total dee atividades complemeentares paraa a inscriçãoo na
disciplina Projeto Finnal II dadoo que a Cooordenação não estavaa tendo tem
mpo hábil de retorno das
avaliações pela Comisssão de Atiividades Coomplementaares para quue os prazoss fossem cuumpridos e que
me quantidaade de mateerial a prepparar
nem a Cooordenadora poderia auxxiliar nas avvaliações ddada a enorm
para a visitta do MEC. Após discuussão, os meembros foram
m favoráveis a essa susspensão. Déécimo Pontoo de
Pauta - Soolicitações de
d alunos: A Coordennadora apressentou, em primeiro luugar, a soliccitação da aaluna
Graziele doos Santos Ceerqueira, quue pedia parra se inscrevver em Projeeto Final I com quebra de pré-requuisito
da disciplinna Metodollogia da Pesquisa Cienntífica. Apóós avaliaçãoo do desemppenho da reeferida alunna, o
Colegiado foi de pareecer favorávvel à sua soolicitação coondicional à inscrição na referida disciplina. Em
seguida, a Coordenaddora apresenntou a soliccitação da aaluna Carollina Lopes de Carvalhho Vital de,, em
Curso por mais
m dois pperíodos letiivos que são necessários à
primeiro luugar, manteer seu víncuulo com o C
integralizaçção curricullar. No prim
meiro, a alunna apresentaa como inteenção a insccrição na disciplina Proojeto
Final I, coom quebra de pré-requuisito da diisciplina M
Metodologia da Pesquissa Científicca. No seguundo
período letiivo se dariaa a inscriçãoo em Projetoo Final II. Os
O pedidos fforam aceitoos por unannimidade, coom o
condicionaante da inscrrição na discciplina Metoodologia daa Pesquisa C
Científica noo segundo período letivvo de
2014. Por último, fooi apresentaado o pediddo de quebbra de pré--requisito dda disciplinna Programaação
Estatística para a insccrição na disciplina Prrojeto Finall I. O Coleggiado, apóss avaliação da situaçãoo do
aluno, foi dde parecer ffavorável à quebra do ppré-requisitoo, mantendoo como conndição a insccrição na ciitada
disciplina. Décimo Prrimeiro Pon
nto de Pautta – Assunttos Gerais: Não foi appresentado nenhum
n
assuunto
de âmbito geral a ser repassado aaos membroos do Coleggiado. Nadaa mais haveendo a trataar, a reuniãoo foi
encerrada ppela Coordeenadora e euu, Welingtonn Batista, lavrei a preseente Ata.
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ANO XLV – N.° 098

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – BOLETIM DE SERVIÇO
14/07/2015
SEÇÃO II

PÁG. 024

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO GGV, N0. 08 de 25 de junho de 2015.

A Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense, no
uso de suas atribuições,
RESOLVE:
1- Designar os professores ANA MARIA LIMA DE FARIAS, matrícula SIAPE 311506,
LUDMILLA DA SILVA VIANA JACOBSON, matrícula SIAPE 2581866, e MOISÉS LIMA DE
MENEZES, matrícula SIAPE 1330778, para compor a Comissão de Atividades Complementares
(CAC), ligada à Coordenação do Curso de Graduação em Estatística.
2- A Comissão de Atividades Complementares (CAC) terá mandato de 2 (dois) anos, sendo possível
sua recondução.
Esta DTS entrará em vigor na data de sua publicação.
ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA
Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística
######

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO GGV, Nº. 09 de 25 de junho de 2015

A Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense, no
uso de suas atribuições,
RESOLVE:
1- Designar os professores WILSON CALMON ALMEIDA DOS SANTOS, Matrícula SIAPE
2197625, PATRICIA LUSIÉ COELHO VELOZO, matrícula SIAPE 1805333, e ANA BEATRIZ
MONTEIRO FONSECA, Matrícula SIAPE 311331, na composição da Comissão de Orientação
Acadêmica (CAC) do Curso de Graduação em Estatística da UFF.
2- A Comissão de Orientação Acadêmica terá mandato de 2 (dois) anos, sendo possível recondução.
Esta DTS entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.
ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA
Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística
######

