1

ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO VIRTUAL AMPLIADA DO NÚCLEO DOCENTE

2

ESTRUTURANTE (NDE) E DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CG) DO CURSO DE

3

GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE

4

BRASÍLIA, realizada aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas,

5

virtualmente pela plataforma teams. Estiveram presentes os professores: JHAMES MATOS

6

SAMPAIO, Coordenador de Graduação, JOANLISE MARCO DE LEON ANDRADE;

7

LEANDRO TAVARES CORREIA; MARIA TERESA LEÃO COSTA e THAÍS CARVALHO

8

VALADARES RODRIGUES. Como representante dos servidores técnico-administrativos:

9

LUCAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE LIRA, Assistente Administrativo do Departamento

10

de Estatística. Ausência justificada: PROFESSOR LUCAS MOREIRA. Item 1) Informes. Não

11

houve. Item 2) Apreciação das atas da 1ª Reunião da Comissão de Graduação e da 15ª

12

Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Atas aprovadas por unanimidade, com

13

correções. Item 3) Parecer sobre Estatística Computacional ser ou não pré-requisito de

14

Inferência Bayesiana. O Professor Jhames reproduziu o parecer elaborado pelos Professores

15

Eduardo Nakano, André Cançado e Guilherme Rodrigues. O Professor Leandro sugeriu verificar

16

em outras instituições se o pré-requisito existe. O parecer foi aprovado por unanimidade e será

17

encaminhado para apreciação em reunião de Colegiado. Item 4) Proposta de ementa da

18

disciplina Pesquisa Operacional 1 (PO 1) do Professor Peter Zörnig. O Professor Jhames

19

relatou a demanda do Professor Peter sobre a disciplina, com questionamento se o Professor Peter

20

pode utilizar o próprio livro nessa etapa de aulas remotas. A Professora Thaís comentou que

21

precisaria conhecer o conteúdo do livro e de que maneira o Professor Peter ministrará a disciplina,

22

pois caso seja em texto poderia ser qualquer livro. A Professora Maria Teresa sugeriu que o

23

Professor André avaliasse o livro por ser da área de Pesquisa Operacional. A Professora Thaís

24

reiterou a sugestão de que o Professor Peter exponha, com maior clareza, a motivação para a

25

escolha. A Professora Joanlise ponderou que, caso haja uma mudança significativa na ementa,

26

essa alteração precisa ficar mais clara para os alunos, de forma a não acentuar as dificuldades dos

27

discentes. O Professor Jhames ficou de solicitar que o Professor Peter detalhe o pedido com mais

28

clareza. Item 5) Proposta de retomada do CCAR. O Professor Jhames apresentou o documento

29

do CCAR com as etapas do plano de retomada, com foco no percentual de disciplinas nas

30

modalidades práticas, teóricas e teórico-práticas, além de flexibilização das normas. O Professor

31

Jhames apontou que os planos de ensino deverão ser aprovados pelo NDE/CG e posteriormente

32

em reunião de colegiado. A Professora Joanlise sugeriu que os professores diversifiquem o

33

material para minimizar o impacto para os alunos com dificuldade de acesso à internet. A

34

Professora Joanlise questionou qual das plataformas deve ser utilizada. O Professor Jhames

35

apontou no item 6.1 do documento do CCAR que preferencialmente deverá ser o Moodle e

36

sugeriu fazer um backup do material das disciplinas para o caso de ter algum problema com as

37

plataformas. A Professora Joanlise perguntou quando iniciaria a fase zero. O Professor Jhames

38

disse que o CEPE ainda irá decidir. O Professor Jhames apontou a recomendação do CCAR de

39

criar uma Comissão de Acompanhamento Acadêmico. A Professora Joanlise ponderou que a

40

comissão deva ser representativa e contemplar as várias áreas do Departamento. O Professor

41

Jhames sugeriu cruzar esse dado com faixa etária. Foi sugerido os nomes dos seguintes

42

professores: Ana Maria, André, Antônio Eduardo, Eduardo Monteiro, Helton, Leandro, Luís

43

Gustavo, Roberto e Thaís. Ficou decidido que os Professores Leandro e Thaís participariam como

44

representantes do NDE e CG, e outro professor seria decidido posteriormente pela coordenação.

45

Aprovado por unanimidade. Item 6) Assuntos gerais. O Professor Jhames questionou se há

46

algum tipo de recurso para compra de materiais de higienização à parte do processo de ata de

47

compra convencional. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, na qual eu, Lucas

48

Fernandes de Albuquerque Lira, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será

49

subscrita por mim e pelo Coordenador de Graduação do EST.

