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ATA  DA DÉCIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO DE
ESTATÍSTICA NO ANO DE 2017, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO
VIGÉSIMO DIA DE DEZEMBRO DE 2017.

Ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas na
sala do colegiado, realizou-se a décima primeira 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 a representante estudantil Viviane Kelli Santos Santana. Havendo número
legal para deliberar o coordenador deu início à reunião com os seguintes pontos de
PAUTA: 

    Comunicações: 1)  Posição  dos  memorandos referente  ao PPC nos departamentos
envolvidos.  O  coordenador  explicou  que  os  departamentos  de  ciências  sociais,  biologia,
informática e matemática ainda não retornaram com os extratos de atas. Em conversa com
membros  dos  departamentos  envolvido,  o  departamento  de  informática  tinha  agenda  de
reunião para o dia 29 de dezembro para tratar o assunto e o departamento de ciências sociais
estava em via de formalizar o parecer e levar para reunião. O departamento de biologia disse
que marcou reunião para o  mês de fevereiro  de 2018,  após cobrança do coordenador da
estatística. O caso mais complicado está com o departamento de matemática que em conversa
com a chefia foi relatado que estão padronizando seus cursos de cálculo e que o curso de
estatística deve ficar aguardando a decisão e diante disso o coordenador da estatística disse
que  não  poderia  ficar  esperando  indefinidamente  em  função  do  termo  de  compromisso
assinado com o MEC. 2) O professor Alexandre comentou que um profissional da empresa
VALE  falou  sobre  aplicações  de  estatística  no  horário  da  disciplina  que  ministra,  controle
estatístico da qualidade.

Ordem do dia:

1. Leitura e aprovação da Ata 10/2017. Aprovado a unanimidade.
2. Discussão a  respeito  sobre reclamações de alunos:  professor  sem

horário de atendimento, programa de disciplinas e diversos casos. O
coordenador explicou que comunicações informais chegam ao colegiado
via alunos ou outros professores e nesse momento o professor Alessandro
sugeriu  que  os  alunos  devem elencar  as  situações  e  estas  devem ser
comunicadas em reuniões do Departamento de Estatística de forma geral.
O professor Alexandre acrescenta que após comunicação das situações, o
coordenador deve pedir esclarecimento ao professor sobre o assunto no
particular para entender o problema. 

       Palavra livre. Sem manifestação.
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