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ATA DA DÉCIMA OITAVA (18ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM
ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezoito dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, virtualmente pela
plataforma teams. Estiveram presentes os professores: JHAMES MATOS SAMPAIO,
Coordenador de Graduação; LEANDRO TAVARES CORREIA; LUCAS MOREIRA e
MARIA TERESA LEÃO COSTA. Como representantes dos servidores técnicos
administrativos: LUCAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE LIRA, Assistente
Administrativo do Departamento de Estatística. Item 1) Informes. 1.1 ) O Professor
Jhames relatou que hoje, dia 18 de fevereiro, houve uma reunião com o DEG, onde o
novo Decano, Professor Diego, conversou com os coordenadores sobre os problemas no
SIGAA, especificamente sobre matrícula; e que está buscando soluções a partir de grupos
de trabalho. Item 2) Plano do Coordenador 2020.2 O Professor Jhames apresentou o
plano de ação do Coordenador para o semestre 2020.2, mantendo alguns itens do semestre
passado e adicionando novos pontos. Foi realizada a leitura e a discussão item a item.
Destacado a comunicação com os alunos, atividades administrativas e de extensão.
Aprovado por unanimidade. Item 3) Inclusão de optativas: 23106.071018/2020-65 e
23106.078065/2020-30. O Professor Jhames explicou que algumas disciplinas optativas
no sistema SIGRA, via equivalência transitiva, perderam tal categoria com a migração
para o SIGAA, o que prejudicou alguns alunos, tais como os citados nos processos aqui
referidos. As disciplinas citadas nos dois processos do item de pauta são: Física 2,
Citologia, Bioquímica Fundamental e Genética. A sugestão da Coordenação foi de que:
Citologia, Bioquímica Fundamental e Genética entrem para a estrutura curricular -2, que
corresponde ao currículo da aluna citada no processo. Já Física 2 estava relacionada a um
aluno que já se formou e não necessita alteração. Aprovado por unanimidade o
encaminhamento para o colegiado. Item 4) Atualização do PPC O Professor Jhames
apresentou o PPC ressaltando os itens que necessitam de mudanças, em especial
alterações que estão relacionadas ao planejamento estratégico, matrícula, código das
disciplinas e trabalho de conclusão de curso. Feitas as correções devidas, aprovado por
unanimidade o encaminhamento para o colegiado. Item 5) Solicitações de equivalência:
23106.008034/2021-01, 23106.000472/2021-12, e 23106.001407/2021-12 O Professor
Jhames fez a leitura dos pedidos de equivalência que se referem, respectivamente, a: 1)
Bioestatística para Exploratória. Item negado pelo NDE. 2) Probabilidade e Estatística
para Bioestatística / Probabilidade e Estatística para Introdução à Probabilidade. Item
negado pelo NDE / Equivalência já existente. 3) Métodos Estatísticos 1 + Estatística
Exploratória + Introdução à Probabilidade para Estatística Aplicada. Deverá ser feita uma
solicitação à SAA para retornar ao que constava no SIGRA. Aprovado por
unanimidade. Item 6) Implementação do pedido de inclusão de disciplinas do CIC:
23106.115807/2020-15 Ponto de pauta será tratado em reunião futura, após conversa com
a Coordenação do CIC. Item 7) Métodos Estatísticos 2: revisão no fluxo O Professor
Jhames fez a leitura de uma carta da professora Ana Maria Nogales Vasconcelos que
tratou da possibilidade de alteração curricular envolvendo a disciplina Métodos
Estatísticos 2. Não há outra disciplina do curso que a exige como pré-requisito. A
sugestão da professora é de incluí-la como pré-requisito para alguma disciplina ou colocá-
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la como optativa. Será discutido com outros professores. Item 8) Integralização dos
créditos de extensão O Professor Jhames ressaltou o prazo curto para delimitar de que
maneira será feita a integralização dos 20 créditos de extensão determinados pela minuta.
O Professor Lucas ponderou que cabe uma consulta da Coordenação para a Diretoria
Técnica de Graduação (DTG) para saber como efetuar, de fato, tal inclusão. E que no
entendimento dele deve haver uma indicação do Departamento de quais disciplinas
podem ter essa aplicação para a curricularização da extensão. O Professor Jhames sugeriu
a criação de uma comissão para elaboração de proposta para documento de
integralização dos créditos de extensão. Com os seguintes membros, os professores
Jhames, Lucas Moreira, Eduardo Monteiro e Maria Teresa, sob a presidência do primeiro.
Aprovado por unanimidade. Item 9) Assuntos Gerais. 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.

