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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ESTATÍSTICA NO ANO
DE 2017, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DÉCIMO OITAVO DIA
DE OUTUBRO DE 2017.

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas na
sala do colegiado, realizou-se a nona 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 e
José Gilvan de Oliveira. O professor Domingos Sávio Valério Silva se ausentou devido
a  consulta  previamente  agendada.  Havendo  número  legal  para  deliberar  o
coordenador deu início à reunião com os seguintes pontos de PAUTA: 

Comunicações: 

 Instrução Normativa 04/2017 – Normatiza os procedimentos de oferta de
Curso de Verão;

 Proposta de RN de Mobilidade Acadêmica;
 1ª Mostra de Ciências ocorrerá entre 24 a 27 de outubro de 2017 e

Mostra de Profissões 2017 ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro de
2017. O curso de Estatística participará de ambas as Mostras e está
preparando um cenário bem interessante para mostrar as atividades.

 Foi comunicado, novamente, na reunião do Conselho Departamental do
CCE,  dia  11/10/2017,  o  fato  do  Colegiado  de  Estatística  estar  sem
secretária.

 O Colegiado está sem representação estudantil devido a vencimento do
prazo. Solicitei aos alunos que façam urgentemente uma reunião para
designar um representante.

Ordem do dia:

1  –  Leitura  e  aprovação da  Ata  08/2017. Aprovado  a  unanimidade.  2  –
Memorando Circular N 013_2017 - ProGRAD – Análise dos dados do
curso (Itens 1.1 ao 1.6 e item 2 do memorando) para o SISU-UFES
2018.  Após conferência dos itens 1.1 ao 1.6,  citados no referido memorando,
disponível no link http://www.sisu.ufes.br/adesao, o coordenador do curso validou
as informações. No que tange aos pesos e notas mínimas, após consulta ao NDE
do curso e discussão no colegiado, foi proposto a manutenção dos pesos e das
notas mínimas. Em votação, aprovado a unanimidade.  3 –  Homologação do
pedido de quebra de carga horária máxima do Aluno Matheus Lima
Cornejo.  Aprovado  a  unanimidade.  4  –  Homologação  da  decisão  Ad
Referendum sobre o desligamento dos alunos Eder Monteiro Ximenes

http://www.sisu.ufes.br/adesao


Santos e Lorena De Paula Ferreira Alves. O coordenador esclareceu que
os alunos Eder Monteiro Ximenes Santos e Lorena de Paula Ferreira Alves
foram notificados pelo menos três vezes conforme RN 38/2016 do CEPE e
IN  02/2017  da  PROGRAD  para  que  justificassem  perante  o  Colegiado
sobre defesa para não desligamento do curso e, mesmo após tentativa por
telefone,  o  colegiado  não  teve  retorno  por  parte  dos  interessados.  Em
razão  da  não  apresentação  de  justificativa,  não  atendimento,  não
comparecimento em nenhuma das reuniões e também por determinação
de  força  de  resolução,  o  coordenador  decidiu  Ad  Referendum sobre  o
desligamento. Posto em votação, aprovado a unanimidade.

       Palavra livre. Professor Gilvan informou que o Departamento de Matemática recebeu o
memorando que trata sobre o pedido de novo PPC e que o departamento iniciou as discussões
sobre o assunto.

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, 26 de outubro de 2017.
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