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ATA  DA CENTÉSIMA  QUINTA  REUNIÃO  ORDINARIA  DO  COLEGIADO DE
ESTATÍSTICA,  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  EXATAS,  REALIZADA  NO  VIGÉSIMO
SEGUNDO DIA DE DEZEMBRO DE 2016.
Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas
no  colegiado,  realizou-se  a  centésima  quinta  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: 

 No dia 5/12/2016 das 09:00hs até 17:00hs a palestrante Adriana Silva, do SAS,
fez  apresentação  do software mostrando  várias  aplicações  da estatística  em
diversos contextos.

 Ocorreu reunião na SEAVIN no dia 9/12/2016 onde foi tratado sobre o termo de
compromisso  firmado.  Estiveram  presentes,  Professores  Bartolomeu,
Alessandro,  Fabio,  Patrick,  Luciana  do  Departamento  de  Estatística  e  o
Professor  Edebrande Cavalieri,  secretário  de avaliação institucional,  e  Josefa
Matias Santana, secretária executiva.

 Em reunião de coordenadores no dia 06/12/2016 a Pró-reitora de graduação,
Prof.  Zenólia,  parabenizou  novamente  o  curso  de  estatística  sobre  sua
participação na mostra de profissões, onde disse que o curso de estatística, até
pelo processo que se encontra com baixo número de alunos, soube mostrar o
lado  prático  da  estatística  com  aplicações  reais  e  teve  com  isso  o  maior
destaque entre todos os cursos na Mostra de Profissões 2016.

 Em relação a elaboração de um documento de repúdio aos desdobramentos das
ocupações/greve, em virtude da PEC 55 do Senado, que tiveram como efeito o
impedimento de uma aluna do curso de estatística de entrar na universidade e
ser cercada por alunos mascarados, informo que foi enviado pelo coordenador
do curso email ao  diretor do centro para que interferisse na questão e também
foi relatado em reunião do Centro (CCE), 30/11/2016, sobre este fato.

2 - Apreciação das Ata 104ª – não foram sugeridas mudanças no texto. Em votação,
aprovada a unanimidade. 

Palavra livre.  Nada mencionado. 

Vitória, 10 de janeiro de 2017.

Alexandre Loureiro Rodrigues                                   Alessandro José Queiroz Sarnaglia



Bartolomeu Zamprogno                                                Nathália Veríssimo   


