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ATA  DA TERCEIRA REUNIÃO  ORDINARIA  DO  DEPARTAMENTO  DE
ESTATÍSTICA,  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  EXATAS,  REALIZADA  NO  DIA
TRINTA  DE MAIO DE DOIS MIL E QUATORZE.
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às nove horas na sala
do  Departamento  de  Estatística  no  CCE,  realizou-se  a  terceira  Reunião
Ordinária do Departamento de Estatística, presidida pela  Chefe professora Ana
Cristina Staut Simmer Schunk, e com as presenças dos professores Alexandre
Loureiros Rodrigues,  Antonio Fernando Pego e Silva,  Edwards Cerqueira de
Castro, Ivan Robert Enriquez Guzman,  Gutemberg Hespanha Brasil, Luciana
Graziela de Godoi, Martha Werneck Poubel, Saulo Almeida Morellato e Valderio
Anselmo Reisen. Os professores Bartolomeu Zamprogno e Eliana Zandonade
justificaram ausência. Havendo número legal para deliberar o Chefe deu início
à reunião com os seguintes pontos de PAUTA. 01- Apreciação da oferta de
disciplinas 2014/1 (Após 2ª.  Etapa de Matrícula). Inclusão da disciplina
STA06566 para o prof.  Edwards. Turma de cinco alunos da Matemática
para juntar com os alunos da Física.  Após discussão e posto em votação
aprovado  a  unanimidade. 02-Apreciação  do  parecer  da  Comissão  de
Pesquisa  ao  relatório  semestral  2013/2  e  plano  de  trabalho  de
afastamento para Doutorado do prof. Alessandro José Queiroz Sarnaglia.
Segue o parecer da Comissão de pesquisa do DEST. “O Prof. Alessandro José
Queiroz Sarnaglia apresenta relatório semestral,  dando conta das atividades
desenvolvidas em seu programa de Doutorado em Estatística, na Universidade
Federal de Minas Gerais, durante o segundo semestre de 2013. Observando-
se que o Prof. Alessandro obteve afastamento das atividades do DEST-UFES a
partir  de  outubro  de  2013.  Segundo  o  relatório  apresentado,  em 2013-2  o
professor  cursou  a  disciplina  DIP EST859  -  SEMINÁRIO DE PESQUISA II
(Exame  de  Qualificação),  com  o  título  “Análise  de  Séries  Temporais  com
Memória Longa, Sazonalidade, Volatilidade e Correlação Periódica”, tendo sido
aprovado  pela  banca  examinadora  com  o  conceito  A.  Atualmente,  o  Prof.
Alessandro está matriculado na disciplina ETF GER000 – ELABORAÇÃO DE
TRABALHO FINAL. O título provisório da tese é “A Expansão de Karhunen e
Loève em Análises de Séries Temporais”. Além disso, realiza a 2ª etapa de
estágio  docência,  que  é  obrigatório.  O  histórico  escolar  está  anexado  ao
relatório.  O  Prof.  Alessandro  Sarnaglia  relata  também  a  participação  na
elaboração  do  artigo  “Modeling  and  Forecasting  daily  average  PM10

concentrations by a seasonal long-memory model with volatility”, publicado em
janeiro de 2014, no periódico “Environmental Modelling & Software”. Além de
participação na elaboração do artigo intitulado “On the Finite Sample Behaviour
of Whittle Estimator For Periodic Autoregressive Moving Average Models”, a ser
submetido a um periódico internacional. O relatório está assinado pelo Prof.
Alessandro Sarnaglia e pelo seu orientador e está de acordo com a resolução
no 31/2012  –  CEPE/UFES.  Tendo  em  vista  o  relatório  de  atividades
apresentado, somos de parecer favorável à sua aprovação. Vitória, 28 de maio
de 2014. Comissão Interna de Pesquisa do DEST/UFES. Antonio Fernando



Pêgo  e  Silva  e  Gutemberg  Hespanha  Brasil.  Após  discussão  e  posto  em
votação aprovado a unanimidade. 03- Encargos Administrativos. Colegiado
de  Estatística  –  vencendo  o  prof.  Alexandre.  O  professor  Bartolomeu
Zamprogno  encaminhou  carta  ao  DEST  manifestando  a  intenção  de
candidatar-se ao Colegiado do Curso de Estatística em outra oportunidade.
Neste  momento,  o  professor  Alexandre  Loureiros  Rodrigues  manifestou
interesse  na  recondução.  Após  discussão  e  posto  em votação  aprovado  a
unanimidade a recondução do professor Alexandre Loureiros Rodrigues para o
Colegiado do Curso de Estatística. 04- Apreciação do parecer da Comissão
de  Avaliação  Docente  ao  pedido  de  progressão  funcional  do  prof.
Alessandro  José  Queiroz  Sarnaglia. Segue  o  parecer  da  Comissão  de
Avaliação  Docente  do  DEST. “Os  documentos  apresentados  pelo  professor
Alessandro para a solicitação da Progressão Horizontal de Professor Assistente
Nível I para professor Assistente Nível II estão de acordo com a Resolução n.
15/89-CEPE-UFES”.  Após  discussão  e  posto  em  votação  aprovado  a
unanimidade.  05-  Apreciação  da  solicitação  de  afastamento  do  prof.
Valdério Anselmo Reisen para participação em Banca de Doutorado na
USP de São Carlos, nos dias 17 e 18 de junho. Sem prejuízo das atividades
didáticas, após discussão e posto em votação, aprovado a unanimidade. Nada
mais  havendo  a  tratar  a  reunião  foi  encerrada.  E  eu,  Umberto  Fernando
Ferreira, Secretário Administrativo do Departamento lavrei a presente ata que
depois de lida e aprovada levará a assinatura dos presentes. Vitória,  30 de
maio de 2014. 


