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ATA DA CENTÉSIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINARIA  DO  COLEGIADO DE
ESTATÍSTICA,  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  EXATAS,  REALIZADA  NO  VIGÉSIMO
PRIMEIRO DIA DE OUTUBRO 2016.
Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas no
colegiado,  realizou-se  a  centésima  terceira  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,  Alexandre Loureiro Rodrigues. Havendo número legal
para deliberar o coordenador deu início à reunião com os seguintes pontos de PAUTA:
1- Comunicações: 

 Luann Herick Guimarães Vasconcelos citado na Ata 102º teve o nome retirado
do cadastro de aluno antes do desligamento;
 Os alunos Pedro Henrique de Souza Silva e Ivan Mamede Carlos citados no
ponto de pauta 5 da Ata 102º desistiram de fazer Cálculo I;
 Reunião  entre  colegiado  de  estatística  e  NDE,  em  05/07/2016,  para  ouvir
opinião do departamento de matemática sobre a disciplina matemática básica. O
professor Domingos Sávio Valério Silva relatou sobre a importância da disciplina e a
melhora de desempenho dos alunos após sua inclusão no curso de matemática. 
 Resultado da pesquisa com alunos sobre a disciplina matemática básica. Entre
os que cursaram a disciplina 70,83% consideram que é importante a manutenção
da  disciplina  e  que  dá  uma  melhor  base  para  o  decorrer  do  curso  e  29,17%
entendem  que  a  disciplina  não  acrescenta  conhecimento.  Neste  momento  foi
informado que está se pensando na nova grade colocar a disciplina no primeiro
período do curso e os membros do departamento de matemática entendem que
não tem sentido a manutenção da disciplina ao mesmo tempo que o cálculo I. O
professor Gilvan enfatiza que matemática básica deve ser ofertada antes de cálculo
I.
 Foram enviados os memorandos numerados de 11 a 25 deste corrente ano
para atender ao termo de compromisso com o MEC. O diretor do centro retornou os
memorandos  15,  16,18,  23  e  24  solicitando  que  fossem transformados  em um
projeto para o curso.
 A Mostra de Profissões da Estatística ocorreu nos dias 19 e 20 de outubro na
sala 3 do IC-I  e contou com diversas atividades que ensaiam o comportamento
probabilístico  de situações  fazendo uso de régua,  baralho,  dados e apresentou
vídeos sobre a profissão e fez entrega de folders. A pró-reitora de graduação fez
elogios ao curso de estatística dizendo que foi atendido o que se esperava de um
curso neste evento.
  No  dia  25/10/2016  ocorrerá  uma  reunião  com  membros  colegiado  de
estatística  e NDE com o Departamento  de Desenvolvimento  Pedagógico  (DDP)
para orientação do novo PPC;
 Aproveitamento de estudos: Ivan Mamede Carlos. O aluno cursou disciplinas
no  ano  de  1999  e  teve  seu  pedido  de  aproveitamento  negado.  No  entanto  foi



solicitado informações do mestrado e doutorado do aluno para refazer a análise de
aproveitamento de disciplinas. 
 Divisão de estágios (DAA/PROGRAD) orientará sobre estágios de acordo com
a lei de estágios nº 11788/2008 e RN 74/2010 CEPE/UFES no dia 24/10/2016.
 Comunicado  que  a  carta  pedido  para  troca  de  professor  José  Armínio  da
disciplina de álgebra linear está pronta e será entregue a chefia do DMAT.
 O  coordenador  do  curso  agradece  a  dedicação,  ideias  brilhantes  e  horas
desempenhadas pela secretaria do COLEST, Katia, na mostra de profissões. 

  2 - Apreciação das Ata 102ª – não foram sugeridas mudanças no texto. Em votação,
aprovada  a  unanimidade.  3  – Definição  do  tempo  máximo  para
aproveitamento  de  disciplinas.  Após  discussão  foi  deliberado  que  o
colegiado  tomará  como  referência  o  prazo  de  integralização  do  curso  de
estatística para decidir sobre os aproveitamentos dos pedidos das disciplinas. 

 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, 03 de novembro de 2016.
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