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Ao vigésimo sétimo  dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas
na sala 305 do Bloco B do IC-I, realizou-se a 13 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 e Patrick Borges. Havendo número legal para deliberar o presidente deu início à
reunião  com  os  seguintes  pontos  de  PAUTA: 1-  Aprovação  da  ATA  12.
Comunicações:  O professor Bartolomeu resumiu as discussões e questionamentos
referentes  ao  novo  PPC  (Versão  finalizada  pelos  professores  Fábio  e  Luciana  e
aprovada informalmente pelo NDE) em reunião realizada pela coordenação do curso e
os alunos. Os pontos são colocados como pontos de pauta neste reunião e serão
discutidos a seguir. 2 – Substituição da disciplina Matemática Básica na grade
curricular 3 – Revisão das hora e limite máximo de cada atividade complementar.
4 . Tempo de integralização do curso. 5. Aprovação do novo PPC  PAUTA: 1 –
Após discussão a ATA 12 foi a provada a unanimidade.  2 -  O coordenador do curso
sugeriu reavaliação da disciplina matemática básica devido a sua ementa (que inclui
assuntos que vão além do necessário para o curso de estatística) e o alto índice de
reprovação. Após discussão 3 propostas foram levantas: (i) Manter Matemática Básica
(ii)  substituir  Matemática  Básica  por  Noções  de Lógica e  adicionar  a  diferença de
carga horária nos itens atividades complementares, (ii) Substituir matemática básica
por  Introdução  a  estatística  matemática  com  ementa  a  ser  definida  pelo  NDE.
Colocado  em votação a  proposta  (ii)  foi  eleita  a  unanimidade.  3 -  O coordenador
apontou o receio dos alunos em não completar o número mínimo as horas necessárias
para  integralização  do  curso  no  item  atividades  complementares.  Após  discussão
todos os  membros decidiram aumentar  as  horas  e  limites  de cada atividade  para
incorporar as 30 horas incluídas no componente atividades complementares devido a
decisão  do  ponto  de  pauta  2.  4  -  Segundo  sugestão  da  PROGRAD  /  UFES  os
membros  do  NDE  decidiram  manter  o  tempo  máximo  de  integralização  em  12
semestres.  5 – O PCC, com as mudanças colocadas acima foi colocado em votação
para aprovação. A proposta foi aprovada a uninimidade. 
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