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Às catorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro do ano de dois mil e onze, na sala de 1 
reuniões da Direção do Instituto de Matemática e Estatística, reuniram-se em primeira convocação os 2 
Membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Estatística, para a realização de sua 3 
primeira reunião ordinária, presidida pela Coordenadora, Professora Ana Beatriz Monteiro Fonseca. 4 
Estiveram presentes os seguintes representantes: Luciana Prado Mouta Pena (GMA), Leonardo Murta 5 
(TCC), Ana Maria Lima de Farias (GET), Licínio Esmeraldo da Silva (GET), Joel Maurício Correa da 6 
Rosa (GET) e Jessica Quintanilha Kubrusly (GET). Ponto Único da Pauta – Avaliação realizada pelo 7 
MEC: A Professora Ana Beatriz lembrou que, após a visita da Comissão de Avaliação do INEP/MEC e 8 
emissão de seu parecer concedendo o Reconhecimento do Curso de Graduação em Estatística da UFF, 9 
com nota 3, foi solicitado que a Coordenação decidisse por impugnar ou não tal parecer. Após conversas 10 
com vários professores e tendo em vista que nenhum argumento poderia invalidar a avaliação feita ou 11 
melhorar as notas dadas, foi decidido pela não impugnação do parecer da Comissão e o processo seguiu 12 
para análise da Secretaria do INEP, que deliberou favoravelmente à avaliação realizada. Depois disso, 13 
lembrou que foi discutida pelo Colegiado a proposta de modificar as cargas horárias das disciplinas por 14 
conta da observação feita pela Comissão de Avaliação do INEP/MEC de que o Curso não estaria 15 
cumprindo as 20 semanas de aula e, consequentemente, a carga horária declarada na Grade Curricular do 16 
Curso. De fato, lembrou que isso ia de encontro, também, às reclamações feitas por alguns professores do 17 
GET que não conseguiam cumprir toda a carga horária das disciplinas ministradas. Mas, após uma série 18 
de ponderações do Colegiado, ficou estabelecido que essa modificação deveria ser acompanhada por uma 19 
reformulação curricular proposta pelo NDE. Foi entregue a cada membro do NDE uma cópia do relatório 20 
de avaliação do Curso, com as notas obtidas em cada um dos quesitos avaliados pela Comissão do MEC e 21 
foi agendada para dia 14 de outubro uma reunião para discutir as sugestões, de cada membro, para as 22 
modificações necessárias na estrutura curricular. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela 23 
Coordenadora, Professora Ana Beatriz e eu, Ana Maria Lima de Farias, lavrei a presente Ata. 24 


