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ATA  DA CENTÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINARIA  DO  COLEGIADO DE
ESTATÍSTICA, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS,  REALIZADA NO DIA  NOVE DE
AGOSTO DE 2016.
Aos nove dias  do  mês de agosto  de  dois  mil  e  dezesseis,  às  quatorze  horas  no
colegiado,  realizou-se  a  centésima  primeira  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  de
Estatística, presidida pelo coordenador Bartolomeu Zamprogno, e com as presenças
dos professores, Alessandro José Queiroz Sarnaglia, Alexandre Loureiros Rodrigues,
José Gilvan  de Oliveira  e Nathália  Veríssimo (Representante  Estudantil).  Havendo
número legal para deliberar coordenador deu início à reunião com os seguintes pontos
de  PAUTA: Comunicações: 1- Informado que a XII  Semana de Estatística ocorre
entre 8 e 12 de agosto de 2016.  2- Informado que há uma listagem de alunos que
estão em situação de desligamento  do curso e  os casos serão tratados conforme
resolução  nº  24/2000  do  CEPE  e  calendário  de  procedimento  de  alunos  em
desligamento do ano 2016.  3- Relatado sobre problemas de matrícula na 2ª etapa e
reclamações dos alunos sobre a disciplina Álgebra linear a qual está com alto número
de  reprovações.  Devido  às  reprovações  foi  solicitado  uma  conversa  com  o
departamento de matemática e até a formalização de uma carta caso a conversa não
surja efeito.  Apreciação das Atas 99ª e 100ª – aprovada a unanimidade. PAUTA: 01
– Avaliação  de  quebra  de  pré-requisito  da  disciplina  STA 06798  -  Inferência
Estatística I para os alunos João Victor Uliana Felix, Leonardo Potkul de Oliveira,
Dennysvan  Almeida,  Iara  Arruda,  Mateus  Pereira  e  Paulo  Henrique.
Considerando o disposto no Art.3º da Resolução nº39/2000 do CEPE e o fato
de que a não concessão de quebra atrasaria os alunos pelo período de um
ano, o colegiado resolveu por três votos favoráveis e um contrário conceder
quebra do pré-requisito Cálculo II para os alunos que atenderam os seguintes
critérios: já cursaram e não reprovaram por falta em Cálculo II;  tenham sido
aprovados em Probabilidade II. Os alunos que atenderam a esses critérios são
João  Victor  Uliana  Felix,  Leonardo  Potkul  de  Oliveira,  Mateus  Pereira  do
Amparo  Cerqueira  e  Paulo  Henrique  Siqueira.  Os  pedidos  de  Dennysvan
Almeida Denard e Iara Arruda foram indeferidos à unanimidade por não terem
aprovação  na  disciplina  Probabilidade  II. 02  –  Avaliação  de  quebra  de  pré-
requisito da disciplina STA 06901 - Análise Multivariada II e aproveitamento de
estudos da disciplina STA 06900 - Análise Multivariada I para o aluno Fernando
Kentaro Inaba. Aprovado  a  unanimidade. 03  – Avaliação de aproveitamento de
estudos do aluno Fabio Milioli Saith.  O aluno solicita aproveitamento de estudos
das disciplinas MAT01898 - Noções de Lógica e STA03458 - Metodologia Científica.
Após  parecer  favorável  do  Departamento  de  Matemática  a  respeito  da  disciplina
MAT01898 e do coordenador do curso de estatística sobre a disciplina STA03458 foi
posto em votação e aprovado a unanimidade. 04 – Aprovação de Cronograma para
atender o termo de compromisso enviado ao MEC.   Registra-se nesse momento
saída do professor Alexandre Loureiros Rodrigues para ministrar  aula.  O curso de
Estatística  está  passando  por  um  processo  de  reavaliação  para  Renovação  de
Reconhecimento do curso, processo e-MEC nº 201409985, em função de ter obtido
nota inferior a 3 em duas de três dimensões avaliadas e por isso enviou, em 24 de
junho de 2016, um termo ao MEC com comprometimentos (Termo de Compromisso)
de melhorias nos itens das dimensões que não foram bem avaliados. Sendo assim um
cronograma  foi  elaborado  pelos  professores  responsáveis  (Alexandre  Loureiros
Rodrigues,  Bartolomeu  Zamprogno  e  Fabio  Alexander  Fajardo  Molinares)  e  foi
apresentado para votação. Além dos três professores citados no texto também são
responsáveis  pelo cronograma o professor Alessandro José Queiroz Sarnaglia  e o
Técnico Administrativo do CCE Renato.  As propostas foram numeradas de acordo



com que estão inseridas no termo de compromisso. Posto em votação foi aprovado a
unanimidade.
 

Dimensão/Requisitos

Proposta
de ação

Mês
RESPONSÁVEL

julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho

1 - Organização
Didático pedagógica

1 x x x          ALEXANDRE

2 x x x          FÁBIO/ALEXANDRE

3 x x x          ALEXANDRE

4 x x x          ALEXANDRE/BARTOLOMEU

5 x x x x         ALEXANDRE

6  x x x         BARTOLOMEU/FÁBIO

7  x           BARTOLOMEU

8  x           BARTOLOMEU/ALEXANDRE

9    x x x       ALESSANDRO/FÁBIO

10    x x x       BARTOLOMEU/ALEXANDRE

2 - Corpo Docente e
Tutorial

11 x x           ALEXANDRE

12  x x          BARTOLOMEU

13  x           BARTOLOMEU

14  x x x x x x x x x x x BARTOLOMEU

3 - Infraestrutura

15  x x x x x x x x x   BARTOLOMEU->RENATO

16  x           BARTOLOMEU->RENATO

17    x x        FÁBIO->RENATO

18   x x x        FÁBIO

19    x x        ALESSANDRO

20    x x        ALESSANDRO

Requisitos Legais e
Normativos

21    x         ALEXANDRE

22 x x x          ALEXANDRE/BARTOLOMEU

23  x x x x x x x x x   BARTOLOMEU->RENATO

24  x x x x x x x x x   BARTOLOMEU->RENATO

25   x          ALEXANDRE/BARTOLOMEU

 Palavra livre.  Ninguém manifestou assunto.  Nada mais havendo a tratar a
reunião  foi  encerrada.  Eu,  Katia  Antonia  Ferreira  Rosa,  Secretária
Administrativa  do  Colegiado  lavrei  a  presente  ata  que  depois  de  lida  e
aprovada, levará a assinatura dos presentes.

Vitória, 09 de agosto de 2016.

Alexandre Loureiro Rodrigues                                                    Alessandro José
Queiroz Sarnaglia

Bartolomeu Zamprogno                                                     Domingos Sávio Valério Silva

Nathália Veríssimo Silva                                                              José Gilvan de Oliveira


