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Ao décimo dia do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas na sala 305
do Bloco B do IC-I, realizou-se a 11ª Reunião do NDE, presidida por seu presidente,
professor  Alexandre  Loureiros  Rodrigues,  e  com  as  presenças  dos  professores
Bartolomeu Zamprogno, Fábio Fajardo Molinares,  Luciana Graziela de Godoi, Patrick
Borges,  contamos ainda  com a participação  do vice-coordenador  Alessandro  José
Queiroz Sarnaglia como ouvinte. Havendo número legal para deliberar o presidente
deu início à reunião com os seguintes pontos de PAUTA: 1- Aprovação da ATA 10. 2
– Apreciação da proposta de normativa do LESTAT para a comunidade da UFES.
3 – Proposta de alteração de ementa da disciplina matemática básica. 4- Eleição
de  presidente  do  NDE.  Comunicações:  O  professor  Alessandro  José  que  é  o
representante do departamento para compras de livro ainda não recebeu o respectivo
email dessa finalidade. PAUTA. 1- Após discussão, a ata foi aprovada a unanimidade.
2- Os professores Fábio e Luciana apresentaram a seguinte proposta de normativa do
LESTAT:

Laboratório de Estatística - LESTAT

O Laboratório de Estatística – LESTAT –  tem por objetivo disponibilizar à comunidade
em geral consultorias em estatística para dar apoio a pesquisas e atividades ligadas a
problemas reais que necessitam de análise estatística dos dados.
Com as atividades do LESTAT,  o Departamento de Estatística pretende: Divulgar a
Estatística em suas diversas áreas de atuação; complementar a formação profissional
dos estudantes do Curso de Estatística da UFES, criando oportunidades de aplicação
das técnicas estudadas ao longo do curso; e promover a interação da Estatística com
outras áreas do conhecimento dentro da UFES, e com outras instituições públicas e
privadas.

 
Informações e Procedimentos sobre o Projeto Consultoria Estatística do

Departamento de Estatística

O trabalho de consultoria é realizado por alunos sob a orientação de um professor do
Departamento de Estatística. Para o atendimento, é necessário que se preencha a
Ficha  de  Inscrição  (disponível  http://www.estatistica.ufes.br/lestat).  O  mesmo  será
agendado de acordo com a prioridade estabelecida após triagem. A consultoria será
realizada  mediante  contrapartida  do  solicitante.  A mesma  pode  ser  na  forma  de
doação de material de consumo ou permanente para o Departamento de Estatística.

Os procedimentos para a solicitação da Consultoria são:

http://www.estatistica.ufes.br/lestat


 Solicitação por meio de ficha de inscrição preenchida e enviada para o e-
mail lestat@grupos.ufes.br

 Agendamento  de  um  primeiro  atendimento.  Os  atendimentos  serão
realizados por, ao menos, um aluno do curso de Estatística e pelo professor
vinculado naquele semestre ao LESTAT. Caso o interessado seja aluno de
algum curso de graduação ou programa de pós-graduação, é recomendada
a presença de seu orientador no atendimento.

 O  LESTAT destina-se  a  realização  de  consultorias  e  de  projetos  de
assessoria estatística de pequeno porte, cabendo ao professor da disciplina
avaliar a possibilidade de executar a assessoria estatística. 

 Caso o atendimento envolva a realização de análises estatísticas e produção
de relatórios, será solicitado, além da contrapartida descrita anteriormente:

1. Co-autoria  em trabalhos publicados fundamentados em tais  análises  por

parte dos alunos que as fizeram;

2. Autorização para uma eventual utilização dos dados para fins didáticos com

a fonte devidamente citada;

3. Autorização para uma eventual utilização dos dados para fins de ilustração

de  métodos  científicos,  apresentados  em  congressos  ou  publicações  com
maior concentração na área de Estatística, com a fonte devidamente citada
e/ou co-autoria por parte do solicitante;

4. Autorização  para  que  o(s)  alunos(s)  que  desenvolveram  as  análises

eventualmente façam uma apresentação oral e pública dos resultados obtidos;

5. Caso as autorizações não sejam concedidas no primeiro atendimento,  o

Laboratório de Estatística ficará impedido de realizar os projetos de assessoria
e/ou consultoria estatística solicitados;

 Todos os resultados finais ficarão arquivados no Laboratório de Estatística,
em meios impresso e digital. 
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Colocado em votação foi aprovado por quatro votos a um. 3 –  Foi exposto ao NDE
que os professores do departamento de matemática, membros do colegiado, pontuam
que perde o objetivo da disciplina matemática quando colocada a disciplina cálculo I
no mesmo período. Então a discussão retornou para o NDE. Em discussão, o NDE
sugeriu duas propostas para retornar ao colegiado.  Proposta 1: manter a disciplina
matemática  básica  e  cálculo  I  no  primeiro  período,  mas  trocando  a  ementa  da
disciplina  matemática básica  e  com possível  troca do nome.  Proposta 2:  Trocar  o



nome da disciplina matemática básica do PPC, alterar a ementa da disciplina, tirar da
responsabilidade do departamento de matemática passando para o DEST deixando
essa disciplina no primeiro período juntamente com o cálculo I. Nesse caso a disciplina
noções de lógica que deixou de ser obrigatória, volta para a grade no primeiro período.
Em votação,  aprovado a  unanimidade.  4-  O presidente  do NDE informou sobre  o
vencimento de seu mandado no dia 14 de Maio de 2017. o Profº Alexandre colocou
seu nome para  a presidência do NDE. Não havendo outro candidato, foi colocado em
votação e o Profº Alexandre foi eleito à unanimidade.

Vitória, 10 de abril de 2017.
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