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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DE ESTATÍSTICA NO
ANO DE 2017, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO QUINTO DIA DE
MAIO DE 2017.

Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas no colegiado,
realizou-se  a  terceira  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,  José Gilvan de Oliveira 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: 
 Informe sobre a reunião com a Divisão de Estágios – dia 03/05/2017 na sala de

reuniões  do  CCE,  das  14:00-17:00hs,  que  dará  esclarecimentos  sobre  o
processo de estágios no âmbito da universidade.

2 – Leitura e aprovação da Ata 02/2017. Professor Gilvan participa da leitura da
ata. Em votação, aprovado a unanimidade. 
3 – Discussão de propostas do NDE sobre a disciplina matemática básica.

Proposta  1:  Manter  a  disciplina  matemática  básica  e  cálculo  I  no  primeiro
período,  mas  trocando  a  ementa  da  disciplina  matemática  básica  e  com
possível troca do nome da disciplina. 
Proposta 2: Manter a disciplina matemática básica do PPC com outro nome e
ementa, tirar da responsabilidade do DMAT e passar a disciplina para o DEST,
manter cálculo  I  no primeiro período,  e incluir  a disciplina noções de lógica
como obrigatória.
Após discursão, foi sugerido (proposto) manter matemática básica e cálculo I
no primeiro período, sem trocar a ementa de matemática básica e manutenção
do nome da disciplina. Em votação, aprovado a unanimidade.

4 –  Quebra de pré-requisito para disciplina  INF 06894 -   banco de dados –
aluna  Hellen Medeiros Cardoso de Oliveira.  Tomando como base o Art. 3º da
resolução nº 39/2010, a disciplina banco de dados tem como pré-requisito a disciplina
algoritmos numéricos. A base para fazer banco de dados é a disciplina de programação,
a qual a aluna tem aprovação, fato de revisão no novo curriculum que deverá entrar em
vigor em 2018/01. Posto em votação, aprovado a unanimidade. 
5 – Aprovação do novo PPC para início previsto em 2018/01.  Retirado de
pauta. 
Palavra livre.  Os professores sugeriram que a disciplina Estatística I do novo
PPC tivesse a ementa revista em função da decisão de manter a disciplina de
Matemática Básica no primeiro período juntamente com cálculo I e Geometria
Analítica. 
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