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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DE ESTATÍSTICA NO
ANO  DE  2017,  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  EXATAS,  REALIZADA  NO  VIGÉSIMO
SÉTIMO DIA DE ABRIL DE 2017.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas no
colegiado, realizou-se a segunda reunião ordinária do Colegiado de Estatística do ano
2017, presidida pelo coordenador Bartolomeu Zamprogno, e com as presenças dos
professores  Alessandro  José  Queiroz  Sarnaglia,  Alexandre  Loureiro  Rodrigues,
Domingos Sávio Valério Silva 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: 

 O Prof. Dr. Sandro José da Silva (CCHN) falou sobre cultura afro-brasileira e
indígenas com o tema: Educação das Relações étnico-raciais no dia 06/04/2017
pois ocorreu um imprevisto para a primeira semana de aula.

 Ocorreu reunião do NDE no dia 10/04/2017 para discutir o PPC com a posição
da disciplina matemática básica.

 Convocação de eleição para representante discente do colegiado ocorrerá em
maio. 

 As  atas  do  colegiado  a  partir  de  2017  serão  enumeradas  pela  ordem  da
reunião  /  ano  de  ocorrência.  Exemplo,  a  primeira  reunião  de  2017,  será
numerada como Ata 01/2017.

2  –  Leitura  e  aprovação  das  atas:  Ata  105  e  Ata  01/2017.  Em  votação,
aprovado a unanimidade. 3 – Quebra de pré-requisito para disciplina INF 06894 -
banco  de  dados.  3.1  –  Aluno João  Victor  Uliana  Felix  –  processo
23068.719664/2017-13.  3.2  –  Aluna  Iara  Arruda  –  processo
23068.713020/2017-11.  3.3  Aluno  Victor  Ortega  Quaresma  –
23068.713683/2017-36.  Tomando como base o Art.  3º da resolução nº 39/2010, a
disciplina banco de dados tem como pré-requisito a disciplina algoritmos numéricos.
Dois alunos estão com poucas disciplinas (João Vitor e Iara) e o Victor Ortega, que
entrou novamente como aluno do curso - nova matrícula, teve seu aproveitamento de
disciplinas  aprovado,  mas  está  sem  matrícula  nas  disciplinas.  Os  alunos  também
pediram matrícula na disciplina algoritmos numéricos neste período. A base para fazer
banco de dados é a disciplina de programação,  a qual todos têm aprovação, fato de
revisão no novo curriculum que deverá entrar em vigor em 2018/01. Posto em votação,
aprovado a unanimidade. 4 – Quebra de pré-requisito para disciplina MAT05114 -
cálculo I  –  Aluno Pedro Henrique de Souza Silva oriundo do processo
seletivo para vagas surgidas (PSVS) – processo 23068.719667/2017-57. Para a
disciplina  Cálculo  I  o  pré-requisito  é  matemática  básica.  O aluno  Pedro  entrou  via
processo de vagas surgidas. Ele já cursou cálculo I e teve aprovação no curso que fez



anteriormente na UFES. Ele também está fazendo a disciplina de matemática básica
neste  período 2017/01.  Posto em votação,  aprovado a unanimidade.  Palavra livre.
Nada mencionado. 
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