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ATA DA OITAVA  REUNIÃO  ORDINARIA DO  COLEGIADO DE ESTATÍSTICA NO
ANO DE 2017, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO VIGÉSIMO DIA
DE SETEMBRO DE 2017.

Ao vigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas no
colegiado, realizou-se a oitava 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. Havendo número legal para
deliberar o coordenador deu início à reunião com os seguintes pontos de PAUTA: 

Comunicações: 

 A secretária do Colegiado comunicou que a partir do dia 05/09 estaria à disposição da
direção do CCE, local onde oficialmente está lotada.

 Após  o  desligamento  da  secretária  do  colegiado  foi  comunicado  na  reunião  do
Conselho Departamental do Centro do mês de setembro e também foi discutido com o
diretor o que poderá ser feito até em função da visita do MEC. O coordenador solicitou
urgência em uma solução e pediu a imediata unificação dos colegiados. 

 O curso de Estatística participará da 1ª Mostra de Ciências do CCE que ocorrerá entre
os dias 24 a 27 de outubro e também da Mostra de Profissões 2017 onde terá a
responsabilidade de manter o sucesso da Mostra de Profissões 2016.

Ordem do dia:

1  –  Leitura  e  aprovação da  Ata  07/2017. Aprovado  a  unanimidade.  2  –
Aprovação do PPC. Aprovado a unanimidade. 3 – Avaliação do pedido de
não desligamento do curso da aluna Carla Simone Maziero – processo
23068.014326/2017-91.  Após  leitura  da  justificativa  do  pedido  de  não
desligamento da aluna, que inclusive cita que nunca foi  inserida em um
plano  de  acompanhamento  de  estudos,  o  colegiado  decidiu,  por
unanimidade, dar prazo até o fim do período 2018/01 à aluna submetendo-
a ao PIC, conforme determina item 30 da IN Nº 02/2017 – PROGRAD. A
motivação de estender o prazo ao próximo semestre é que a aluna já está
cursando disciplinas neste semestre e tem possibilidade de conclusão do
curso no período 2018/01.  4 –  Avaliar quebra de pré-requisitos. Foram
aprovadas quebras de pré-requisitos para  os  alunos que já  cursaram a
disciplina que são pré-requisito ou que, em razão do novo currículo a ser
implementado, entende-se que o pré-requisito não é necessário. 



       Palavra livre. Os alunos LORENA DE PAULA FERREIRA ALVES e EDER MONTEIRO
XIMENES SANTOS que estão em situação de desligamento, não compareceram às reuniões
previamente agendadas, e também não entraram em contato por email ou por telefone. Em
função disso o colegiado fez contato por telefone e também solicitamos que se manifestassem
sobre o assunto, mas não tivemos retorno.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi  encerrada.  E  eu,  Bartolomeu  Zamprogno,
Coordenador do Curso de Estatística,  lavrei  a presente ata que depois de lida e aprovada
levará a assinatura dos presentes. 

                                            Vitória, 09 de outubro de 2017.
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