ATA DA TERCEIRA (3ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO (CG) DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM
ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dez dias do
mês de novembro 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 representantes 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, de acordo com a reunião
que os coordenadores tiveram com o DEG, ele percebeu que estamos
adiantados em relação aos prazos para elaboração da lista de oferta,
especialmente após o prolongamento das datas de execuções divulgadas pelo
Decanato. Item 2) Lista de Oferta 2020/2 O Professor Jhames ressaltou que
foi desafiador elaborar a lista de oferta e que tentou atender à demanda dos
professores, principalmente se considerarmos o semestre atípico o qual
passamos. O Professor Jhames exibiu os dois questionários apresentados aos
alunos, obtendo resposta de 89 e 93 discentes respectivamente. Os
questionários foram intercalados com a resposta dos docentes quanto às
disciplinas de ementa livre. Os alunos tiveram que indicar quais disciplinas têm
interesse em cursar no semestre que vem e se eles são formandos ou não,
além de ter um campo aberto para sugestões. A Professora Joanlise elogiou a
iniciativa de perguntar aos alunos formandos quais disciplinas faltam para se
formarem. Em seguida, o Professor Jhames exibiu o questionário enviado aos
professores, onde quase todos os docentes responderam. Ressaltou que PE
teve um bom número de professores interessados, ao contrário de Estatística
Aplicada que teve menos. Quanto às disciplinas obrigatórias, percebeu-se uma
alta rejeição de disciplinas distintas das que os docentes estão ministrando
neste semestre. Os Professores Leandro e Maria Teresa parabenizaram o
trabalho do professor Jhames. Além disso, o professor Leandro complementou
que além do ensino remoto, outro fator que pode ter pesado na manutenção
das escolhas das disciplinas por parte dos professores é o fato de que o tempo
entre os semestres será reduzido e, portanto, teriam menos tempo para
preparar o curso. A professora Thaís perguntou se o calendário de 90 dias foi
mantido. A Professora Joanlise informou que no dia 12/11 deverá ter uma
reunião do CEPE para decidir, conforme informação da Tathyanna. O
Professor Jhames destrinchou o quantitativo de 44 turmas potenciais que
poderemos ofertar em 2020/2 com base nas licenças, cargos de direção e
cessões, além dos professores substitutos com a qual poderemos contar. Em
seguida apresentou a oferta por disciplina e por professor. A Professora Thaís
relatou que os alunos de PE tem tido muita dificuldade e sugeriu, para o
próximo semestre, uma monitoria online síncrona. Os professores debateram
sobre a oferta de Pesquisa Operacional 2 e Estatística Computacional. Após

ponderação, levando em conta o interesse dos alunos, quantitativo de
matriculados nos últimos semestres e a modalidade das disciplinas, Estatística
Computacional foi a escolhida. Item 3) Assuntos Gerais. Não houve. 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.

