
ATA  DA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  NDE  -  NÚCLEO  DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ESTATÍSTICA DO CCE, REALIZADA NO DIA 08 DE
MAIO DE 2015.
 

Aos oito dias do mês de  maio de 2015, às onze horas, na sala 06 do Prédio Didático do
CCE, realizou-se a terceira reunião ordinária do NDE - Núcleo Docente Estruturante do
Curso  de  Estatística,  com a  presença  dos  seguintes  membros:  Alexandre  Loureiros
Rodrigues, Fábio Fajardo Molinares, Adelmo Inácio Bertolde e com a presença de alunos
do Curso de Estatística. Deu-se início à reunião com o objetivo de informar as mudanças
no Curso e escutar as necessidades dos alunos. O Profº Alexandre informou sobre a
nova formação do NDE,  dizendo que nessa nova formação inclui 2 alunos do Curso e
que os alunos indicassem representantes para compor o NDE. Falou também sobre a
avaliação do MEC, que enviaram um relatório com vários pontos a serem melhorados e o
conceito  final  obtido  (Conceito  3).  “Na  Avaliação  do  MEC os  alunos  reclamaram da
didática  de  alguns  professores,  e  nas  reuniões  do  Departamento  vamos expor  essa
questão”,  disse  o  Profº  Alexandre.  Nesta  reunião  os  alunos  levantaram os seguintes
pontos: a) A maioria dos professores não disponibilizam horário para tirar dúvidas; b) Os
alunos não compreendem muito bem a oratória  do Profº Ivan. Os alunos elogiam sua
didática  e  disponibilidade,  mas  encontram dificuldades  em entender  o  português  do
professor; c)  Aulas em retroprojetor ou data show dificultam o aprendizados dos alunos;
d) Os computadores do LCEX travam, alguns estão sem conexão com a internet  e o
horário de atendimento não é respeitado; e) Para os alunos, o Curso tem formação mais
acadêmica e menos prática, por isto muito alunos somente se interessam pelo curso do à
partir  do 3º Período; f) Os alunos gostariam de ter mais avaliações durante o período,
eles também comentam que alguns professores não consideram  (ou não valorizam) o
que os alunos fazem nas provas, cortam todos os cálculos e quase nada é aproveitado.
g)  Os alunos apontaram que a  disciplina  Inglês instrumental  deveria  ser  focada nos
termos técnicos de Estatística.
No final, os alunos fizeram elogios à Profª Nátaly, da forma como ela conduz a disciplina
Estatística Geral. O alunos também elogiaram o Profº Fábio pelo trabalho que ele fez no
Período 2014/1 na disciplina Metodologia Científica, tornando-a mais aplicável e mais útil
e também elogiaram o Profº Saulo por esta mesma disciplina neste Período 2015/1. 
O Profº Alexandre ouviu todos esses questionamentos e sugestões e disse que levaria
para  as  reuniões  do  NDE,  do  Colegiado  e  do  Departamento  todas  as  questões
levantadas na reunião. O Prof. Alexandre comentou que existem outros pontos negativos
no  curso  que  precisam  ser  atacados,  como:  a) O  a  baixo  número  de  inscritos  no
Vestibular, para o Curso de Estatística; b) Os alunos não conseguem avançar no curso,
deixando muito baixo o número de formandos por ano; c)  e que todos deveriam ajudar
na divulgação do Curso. 
Para  terminar, ele  comentou sobre  a  Feira  de  Cursos,  que isso  seria  uma excelente
oportunidade para a divulgação do Curso. A maioria  dos alunos se comprometeu ajudar
em tudo que fosse necessário para a organização da feira.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e 40 minutos e eu,
Alexandre  Loureiros  Rodrigues,  lavrei  a  presente  ata  que depois  de  lida  e aprovada
levará a assinatura dos presentes.
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Vitória, 08 de Maio de 2015.
  

 Alexandre Loureiros Rodrigues                                                   Fábio Fajardo Molinares

Adelmo Inácio Bertolde


