ATA DA SEGUNDA (2ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO (CG) DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM
ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte dias do
mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, virtualmente pela
plataforma teams. Estiveram presentes os professores: JHAMES MATOS
SAMPAIO, Coordenador de Graduação; JOANLISE MARCO DE LEON
ANDRADE; LEANDRO TAVARES CORREIA; MARIA TERESA LEÃO COSTA
e THAIS CARVALHO VALADARES RODRIGUES. Como representante dos
servidores técnico-administrativos: LUCAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE
LIRA, Assistente Administrativo do Departamento de Estatística. Item 1)
Informes. 1.1) O Professor Jhames informou que conversou com os
professores substitutos e eles declararam que todos têm interesse em renovar
o contrato. Além disso, comentou que cada um tem utilizado um sistema
próprio de conduzir as turmas. Informou ainda que o Departamento tem um
professor na fila para ser chamado e que devemos abrir um novo processo
seletivo. 1.2) O Professor Jhames comentou que no próximo semestre teremos
alguns professores afastados por licença e aposentadoria. Explicou que a
Professora Thaís terá licença maternidade, a Professora Claudete deverá
aposentar e o Professor Eduardo Freitas não pretende continuar ministrando
aulas como colaborador. 1.3) O Professor Jhames informou que no SIGAA as
disciplinas foram importadas com alguns problemas no layout, algo que já tem
sido resolvido junto à secretaria. 1.4) A Professora Thaís relatou a dificuldade
que os alunos PPNE têm tido na questão da tutoria, principalmente em achar
tutores. A Professora Maria Teresa ratificou que também nota certa morosidade
no processo da tutoria e que devemos desenvolver uma cultura para incentivar
os nossos alunos a serem tutores. Item 2) Apreciação da proposta de plano
do coordenador. O Professor Jhames reiterou o plano que já havia
apresentado no NDE. Efetuou a leitura do documento que trouxe elementos de
transparência, celeridade nos processos e questões acadêmicas, ressaltando
que a aprovação tardia do documento se deu por conta da pandemia.
Aprovado por unanimidade. Item 3) Apreciação da oferta de disciplinas no
âmbito da Resolução CEPE 059/2020. O Professor Jhames comentou sobre
a reunião com o DEG onde nos foi pedido que o colegiado do Departamento
decida quais disciplinas podem ser ofertadas remotamente, já que, a princípio,
pelo menos o início do semestre, deverá ser realizado nessa modalidade.
Complementou que a decisão da disciplina ser remota ou não deve ter como
referência a disciplina, e não ao professor. O Professor Jhames exibiu as datas
do planejamento e execução da lista de oferta e matrícula descritas no Trello.
O Professor Jhames apresentou uma parcial da enquete feita aos alunos sobre
a oferta, onde eles demonstraram um grande interesse em cursar Controle
Estatístico de Qualidade. Após votação, a comissão decidiu por unanimidade
que a posição da CG a ser levada ao colegiado é de que todas as disciplinas
podem ser ofertadas de modo remoto. Item 4) Análise das propostas de
calendários 2020/2 apresentadas pelo DEG. O Professor Jhames apresentou

as propostas do DEG com os três calendários sugeridos para 2020/2. Baseado
em normativa do CNE, foi proposto um calendário mais curto (74 dias letivos),
um mais longo (121 dias letivos) e outro usual (100 dias letivos). A Professora
Joanlise ponderou que o calendário mais curto pode prejudicar os alunos e que
o melhor seria manter o usual. A Professora Maria Teresa concordou e trouxe
que a carga horária já era uma preocupação anterior neste semestre 2020/1 e
que uma proposta com menos dias só poderia ser viável com uma limitação de
créditos. A Professora Thaís também foi contrária ao calendário mais curto,
pois o retorno que teve dos alunos foi que, no geral, o semestre tem sido
complicado. O Professor Leandro também foi contrário. O Professor Jhames
demonstrou alguma dúvida, mas tendeu à manutenção do semestre com 100
dias. Após votação, a comissão decidiu por unanimidade que a posição da CG
a ser levada ao colegiado é de que o calendário deve ser mantido com 100
dias. Item 5) Formato de consulta da lista de oferta. O Professor Jhames
apresentou o formulário a ser enviado aos professores, onde descreveu que os
professores poderão marcar quais as disciplinas de serviços e quais as do
bacharelado têm mais interesse em ministrar. Ressaltou que devemos ter
turmas de Estatística Aplicada maiores, porém com um número menor de
turmas. A Professora Joanlise comentou sobre a possibilidade de unificação de
Estatística Aplicada. O Professor Jhames comentou que não tem interesse em
ministrar TCC1 no semestre que vem. Comentou ainda que a possibilidade de
CP1 e CP2 serem ofertadas no mesmo horário será discutido no MAT. O
formato da consulta foi aprovado por unanimidade. Item 6) Número de vagas
a ofertar. O servidor Lucas explicou que, devido à pandemia, pode estar
ocorrendo um número maior de retirada de disciplinas por parte dos alunos e
que isso pode causar uma retenção no semestre que vem. Questionou se caso
haja necessidade poderiam aumentar o número de vagas. A Professora
Joanlise ponderou que o aumento de 5 vagas pode reduzir o trabalho do
coordenador na época de matrícula e que devemos ser mais compreensivos
com os alunos dada a situação atual. Após votação, a CG foi favorável por
unanimidade ao aumento das vagas nas disciplinas. Item 7) Processo
seletivo PEC-G 2021 (Processo SEI 23106.101364/2020-85). O Professor
Jhames leu o processo que solicita o quantitativo de vagas para o programa
PEC-G. Ressaltou que nos semestres anteriores foram ofertadas duas vagas.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a manutenção deste
número. Item 8) Assuntos Gerais. 8.1) O Professor Jhames informou que
haverá uma alteração de datas no calendário de reuniões da CG e que a
próxima reunião será no dia 10/11. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada, na qual eu, Lucas Fernandes de Albuquerque Lira, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Coordenador
de Graduação do EST.

