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ATA  DA DÉCIMA REUNIÃO  ORDINARIA  DO  DEPARTAMENTO  DE
ESTATÍSTICA, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA DOZE
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às nove horas e
trinta minutos na sala da Secretaria do Departamento, realizou-se a décima
Reunião  Ordinária  do  Departamento  de  Estatística,  presidida  pela  Chefe
professora  Ana  Cristina  Staut  Simmer  Schunk,  e  com  as  presenças  dos
professores. Adelmo Inácio Bertolde, Antonio Fernando Pêgo e Silva, Edwards
Cerqueira  de  Castro,  Gutemberg  Hespanha  Brasil,  Ivan  Robert  Enriquez
Guzman, Luciana Graziela de Godoi, Martha Werneck Poubel, Patrick Borges,
Valdério Anselmo Reisen.  Havendo número legal para deliberar a Chefe deu
início à reunião com os seguintes pontos de  PAUTA:  Comunicações: 1 –  O
DEST recebeu do CCE três notebooks. Desta forma, o DEST conta com quatro
notebooks e quatro aparelhos de data show. 2 – No dia 03/12, aconteceu no
antigo NTS, de 08 às 12 horas e de 13:30 às 17:30 horas o Planejamemto de
Desenvolvimento  Institucional  (PDI  2015-2019).  Todas  as  informações  lá
levantadas serão encaminhadas para o CCE para ciência de todos e melhorias
no Planejamento. No Planejamento foi cobrado do Departamento de Estatística
a Pós-Graduação, inclusive foi solicitado que o DEST na próxima Reunião do
CCE diga se é posível a apresentação do Projeto de Pós-Graduação em 2015
para  implementação  em  2016.  01 -  Parecer  da  Comissão  de  Ensino  à
solicitação  do  Colegiado  de  Ciências  Econômicas  sobre  proposta  de
alteração nas disciplinas oferecidas ao Curso. Segue transcrito o parecer
da Comissão. “Considerando que o programa original  da  Estatística  I  (STA
02112),  abrangendo  desde  de  Conceito  e  Objetivos  da  Estatística  a
distribuições de Médias Amostrais e Teorema do Limite Central é de 60 horas e
tem  alto  índice  de  reprovação;  Considerando  que  o  conteúdo  dado  em
Estatística II (STA 02117) é muito extenso, tendo os professores dificuldade em
ensinar todo o programa em 60 horas e os alunos tendo extrema dificuldade
em  entender  esta  teoria,  ocasionando  também  alto  índice  de  reprovação;
Considerando que a nova proposta para Estatística I quer em 60 horas incluir
conteúdos de Estatística I (STA 02112) e Estatística II (STA 02117),  além da
inclusão  do  conteúdo  de  Séries  Temporais;  Considerando  também  que  o
conteúdo  da  nova  proposta  de  disciplina  Estatística  I  não  dá  base  teórica
mínima para  se cursar  as disciplinas  optativas (Inferência  Estatística   (STA
01756),  Probabilidade  I  (STA 03396)  e  Inferência  Bayesiana  (STA 03460))
solicitadas pelo Colegiado da Ciências Econômicas; Considerando que ensinar
Estatística  é  muito  mais  do  que  apresentar  fórmulas  e  manipular  pacotes
estatísticos, mas sim entender algebricamente e intuitivamente a construção de
cada  fórmula  para  que  se  possa  fazer  a  devida  análise  dos  resultados
fornecidos por ela, somos de parecer contrário à solicitação do Colegiado das
Ciências  Econômicas  de  alteração  nas  disciplinas  oferecidas  ao  Curso.
Considerando  que  o  Colegiado  deseja  mudanças,  sugerimos  manter  as
disciplinas  Estatística  I  e  Estatística  II  com  os  atuais  conteúdos  e  cargas



horárias  de  60  horas  como  disciplinas  obrigatórias  e  incluir  uma  disciplina
Estatística III 60 horas com os conteúdos solicitados como disciplina optativa.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. E eu, Umberto Fernando
Ferreira, Secretário Administrativo do Departamento lavrei a presente ata que
depois de lida e aprovada levará a assinatura dos presentes. Vitória, 12 de
Dezembro de 2014. 


