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ATA  DA CENTÉSIMA  QUARTA  REUNIÃO  ORDINARIA  DO  COLEGIADO DE
ESTATÍSTICA,  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  EXATAS,  REALIZADA  NO  VIGÉSIMO
QUINTO DIA DE NOVEMBRO DE 2016.
Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas no
colegiado,  realizou-se  a  centésima  quarta  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  de
Estatística, presidida pelo coordenador Bartolomeu Zamprogno, e com as presenças
dos professores Alessandro José Queiroz Sarnaglia, Alexandre Loureiro Rodrigues e a
representante estudantil  Nathália  Veríssimo. Havendo número legal  para deliberar  o
coordenador  deu  início  à  reunião  com  os  seguintes  pontos  de  PAUTA: 1-
Comunicações: 

 Não ocorreu a reunião do dia 25/10/2016 entre membros colegiado de estatística
e  NDE  com  o  Departamento  de  Desenvolvimento  Pedagógico  (DDP)   para
orientação do novo PPC por motivo de doença da servidora Liliane. A nova data
foi agendada para o dia 08/11/2016. A reunião desta vez ocorreu no dia e novas
demandas surgiram para elaborar o PPC.

 Foi  cancelado  a  orientação  da  Divisão  de  estágios  (DAA/PROGRAD)  sobre
estágios  de  acordo  com  a  lei  de  estágios  nº  11788/2008  e  RN  74/2010
CEPE/UFES no dia 24/10/2016 por razões de paralisação dos servidores. Uma
nova data será agendada.

 Foi protocolado com número  23068.777432/2016-07 o pedido de mudança de
professor da disciplina álgebra linear.

 Workshop  SAS  marcado  para  os  dias  22  e  23  de  novembro  de  2016  foi
cancelado.

 SAS entrou em contato  oferecendo parceria  acadêmica  disponibilizando  uma
quantidade, a ser definida, de licenças gratuitas. 

2 - Apreciação das Ata 103ª – não foram sugeridas mudanças no texto. Em votação,
aprovada  a  unanimidade.  3  – Aproveitamento de disciplinas  do aluno  Ivan
Mamede  Carlos,  processo  23068.  759921/2016-02.  Em  votação,  aprovada  a
unanimidade  4  -  Aproveitamento  de  disciplinas  do  aluno  Murilo  Marlon
Pacheco Isoni Cardoso, processo 23068.755576/2016-02. Em votação, aprovada
a unanimidade.

Palavra livre. Foi solicitado pelos professores Alessandro e Alexandre elaborar
uma carta de repúdio sobre atitudes não condizentes de estudantes, alguns
mascarados, com uma aluna do curso de estatística. 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, 29 de novembro de 2016.
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