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ATA  DA CENTÉSIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  ORDINARIA  DO  COLEGIADO DE
ESTATÍSTICA, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA  PRIMEIRO
DE SETEMBRO DE 2016.
Aos segundo dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas no
colegiado,  realizou-se  a  centésima  segunda  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  de
Estatística, presidida pelo coordenador Bartolomeu Zamprogno, e com as presenças
dos  professores  Alessandro  José  Queiroz  Sarnaglia,  José  Gilvan  de  Oliveira,
Domingos  Sávio  Valério  Silva  e Nathália  Veríssimo  (Representante  Estudantil).
Havendo  número legal  para  deliberar  o  coordenador  deu início  à  reunião  com os
seguintes pontos de  PAUTA: 1- Comunicações: i)  A Pró-reitoria de graduação está
divulgando em todos os centros o Programa de Aprimoramento e Desenvolvimento do
Ensino (Gestão 2016-2020) e solicitou aos coordenadores que dessem sugestões. ii)
A mostra de profissões (Feira de curso) ocorrerá em novembro.  2 - Apreciação das
Ata 101ª – foram sugeridas pequenas mudanças no texto e após votação, aprovada a
unanimidade.  Obs.:  O  professor  Domingos  esteve  presente  a  leitura  da  ata. 3  –
Avaliação de quebra de pré-requisito da disciplina STA 06799 - Probabilidade III
para  os  alunos  João Victor  Uliana  Felix  (Protocolo  nº  23068.750178/2016-91),
Leonardo  Potkul  de  Oliveira  (Protocolo  nº  23068.750174/2016-11) e  Paulo
Henrique(Protocolo nº 23068.751477/2016-43) considerando o disposto no Art.3º
da Resolução nº39/2010 do CEPE e o fato de que a não concessão de quebra
atrasaria  os  alunos  pelo  período  de  um  ano,  o  colegiado  resolveu  por
unanimidade conceder a quebra do pré-requisito da Disciplina de 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.
4  –  Avaliação  de  quebra  de  pré-requisito  da  disciplina  MAT01898-Noções  de
Lógica  dos alunos entrantes via processo seletivo para vagas surgidas (PSVS):
Pedro  Henrique  de  Souza  Silva,  Ana  Maria  Chagas  Barbosa  Rezende
(Protocolado  nº23068.754870/2016-99)  e  Ivan  Mamede  Carlos.  Aprovado  a
unanimidade. 5 – Avaliação de quebra de pré-requisito da disciplina MAT05114-
Cálculo  I  dos  alunos  entrantes  via  processo  seletivo  para  vagas  surgidas
(PSVS): Pedro Henrique de Souza Silva  (Prot. nº 23068.754868/2016-10) e Ivan
Mamede Carlos, (Protocolo nº 23068.754872/2016-88) aprovado a unanimidade. 6 –
Avaliação de aproveitamento de estudos: Murilo Marlon Pacheco Isoni Cardoso
retirado de pauta.  7 – Avaliação de aproveitamento de estudos: Anderson José
Silva Couto (Protocolo nº 23068.748266/2016).  Foram lidos os pareceres do relator
do departamento de matemática e do relator do departamento de informática onde
aprovam  o  aproveitamento  de  estudos.  Em  votação,  ambos  foram  aprovados  a
unanimidade.  8 – Alunos em situação de desligamento. O colegiado do curso de
Estatística cumprindo o calendário de procedimentos de desligamento de alunos 2016
publicou a partir de 1 de agosto de 2016 o Edital nº 01/2016 onde convocou os alunos
em situação de desligamento a comparecer ao colegiado do curso para tomar ciência
da situação de desligamento e apresentar justificativa sobre a situação que gerou a
situação  de  desligamento.  Seguindo  as  orientações  do  calendário  também enviou
email  via  portal  do  aluno  para  comunicar  sobre  a  situação  que  se  encontram no
referido  edital  e  anexou  cópia  da  resolução  24/2000  que  trata  a  situação  de



desligamento.  Dentre os  estudantes  em situação  de desligamento,  a  saber:  Adriel
Vieira Littig, Breytner Maciel Nascimento, Cibelle Faria Pinho, Denis Luciano Subtil,
Edcarlos Ferreira Barbosa, Fernanda Maria Rodrigues Ribeiro, Hideraldo Gomes, Laís
Amorim, Luann Herick Guimarães Vasconcelos,  Lucas Lima Ribeiro,  Mateus Borlini
Rizzo, Paulo Cesar da Silva Pinheiro, Yolanda Butter Cinelli, Diana Soares de Paula,
Dennysvan  Almeida  Denard,  Leonardo  Potkul  de  Oliveira,  apenas  os  três  últimos
apresentaram uma justificativa. Com base no não comparecimento dos primeiros 13
citados,  Adriel  Vieira Littig,  Breytner Maciel  Nascimento,  Cibelle  Faria Pinho,  Denis
Luciano  Subtil,  Edcarlos  Ferreira  Barbosa,  Fernanda  Maria  Rodrigues  Ribeiro,
Hideraldo Gomes, Laís Amorim, Luann Herick Guimarães Vasconcelos,  Lucas Lima
Ribeiro, Mateus Borlini Rizzo, Paulo Cesar da Silva Pinheiro, Yolanda Butter Cinelli, o
colegiado decidiu  por  unanimidade o desligamento destes alunos pela  situação de
abandono. Dos três alunos que apresentaram justificativa, foi analisada a situação de
cada um. Sobre a aluna Diana Soares de Paula com situação de desligamento sendo
três reprovações, a justificativa apresentada ao colegiado é que pretende permanecer
no  curso  porque  pretende  fazer  troca  de  curso  até  novo  vestibular.  O  colegiado
também  observou  seu  histórico  e  verificou  disciplinas  cursadas  de  outro  curso.
Levando  em  consideração  as  informações  em  mãos  o  colegiado  foi  unanime  no
desligamento  da  aluna  Diana  Soares  de  Paula.  Em relação  aos  alunos  Leonardo
Potkul de Oliveira e Dennysvan Almeida Denard com motivo de desligamento sendo
três reprovações, o colegiado avaliou as justificativas apresentadas e o histórico dos
alunos  e  decidiu  de  forma  unanime  pelo  não  desligamento  do  curso  destes  dois
alunos. O aluno Dennysvan Almeida Denard inclusive já superou a dificuldade de três
reprovações em uma disciplina.

 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, 02 de setembro de 2016.
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