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Plano de ação do coordenador - 2020/1
A Coordenação do Bacharelado em Estatística da Universidade de Brasília, sob responsabilidade
do Prof. Dr. Jhames Matos Sampaio, apresenta, neste documento, o plano de ação que será
realizado, em primeira instância junto ao NDE, CG e Chefia, com o objetivo de nortear as principais
atividades a serem implementadas durante o semestre de 2020/1.
• Criar um ambiente de acompanhamento das atividades do NDE e da CG com objetivo de
organizar essas atividades, prazos, discussões, etc. Adicionalmente, a proposta deste
ambiente visa oferecer transparência aos colegas professores do departamento e alunos do
bacharelado.
• Criar uma agenda de reuniões do NDE e da CG previamente discutida com a chefia, e a
secretaria com posterior aprovação da agenda pelas referidas comissões.
• Descrição do NDE na página do EST contendo um breve resumo da sua função, composição
e atos de designação.
• Publicação das atas de reuniões do NDE na página do Departamento de Estatística.
• Descrição da CG na página do EST contendo um breve resumo da sua função, composição
e atos de designação.
• Publicação das atas de reuniões da CG na página do Departamento de Estatística.
• Indicar um relator/redator, oriundo da secretaria do EST, ao NDE e à CG com o objetivo de
profissionalizar o preparo, redação e edição das atas de reuniões.
• Orientar os professores substitutos de modo a oferecermos, sempre que possível por
intermédio dos seus trabalhos, cursos de verão de disciplinas de serviço do departamento.
• Incentivar e auxiliar a organização de outras disciplinas para o período de verão que possam
ser ministrados por professores do departamento.
• Afim de atingir maior celeridade na avaliação de processos, indicar professores e/ou
comissões para a análise destes.
• Fomentar iniciativas para tornar a elaboração de listas de oferta e procedimentos de
matrícula mais eficazes.
• Estimular iniciativas de acompanhamento das disciplinas do departamento que visem
melhorar os resultados de evasão e qualidade de assimilação de conteúdos.
• Planejamento de atividades, ações e disciplinas de extensão para adequação à solicitação
da Resolução n.º 07/2018 do CNE que trata da curricularização da extensão.

• Acompanhar e auxiliar o aprimoramento do curso de Nivelamento em Estatística e
Matemática. Além disso, incentivar a participação de discentes do bacharelado nessa e nas
demais atividade de extensão oferecidas pelo departamento.
• Intensificar a recepção aos alunos ingressantes por meio de reuniões, tendo em vista uma
melhor integração à vida universitária dos discentes calouros. Além disso, implementar uma
reunião com alunos de segundo semestre para melhor orientar o processo de matrícula.
• Participação, de forma remota, na mostra de cursos da Universidade de Brasília com a
colaboração de discentes do departamento.
• Informes da coordenação enumerados e publicados na página da Coordenação no
Aprender.
• Registro histórico do processo de ajuste de matrículas durante a retomada das atividades de
ensino.
• Organizar os arquivos de coordenações passadas e da coordenação atual em uma pasta
acessível na nuvem.

