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ATA  DA SEGUNDA REUNIÃO  ORDINARIA  DO  DEPARTAMENTO  DE
ESTATÍSTICA, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA VINTE
CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATORZE.
Aos vinte cinco dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quinze horas na
sala  de  reunião  do  CCE,  andar  superior,  realizou-se  a  segunda  Reunião
Ordinária do Departamento de Estatística, presidida pela  Chefe professora Ana
Cristina Staut Simmer Schunk, e com as presenças dos professores Adelmo
Inácio Bertolde, Alexandre Loureiros Rodrigues, Bartolomeu Zamprogno, Eliana
Zandonade, Fabio Alexander Farjado Molinares, Ivan Robert Enriquez Guzman,
Luciana Graziela de Godoi,  Nataly Adriana Jimenez Monroy, Patrick Borges,
Saulo  Almeida  Morellato  e  Valderio  Anselmo  Reisen. Os  professores
Gutemberg Hespanha Brasil, Martha Werneck Poubel, Edwards Cerqueira de
Castro  e  Antonio  Fernando  Pego  e  Silva  justificaram  ausência.  Havendo
número legal para deliberar o Chefe deu início à reunião com os seguintes
pontos  de  PAUTA.  Comunicações: 1- O  Departamento  de  Estatística
parabeniza o prof. Saulo Almeida Morellato pela Defesa do seu Doutorado no
dia 14/abril.  Parabéns também ao Departamento de Estatística por mais um
Professor Doutor. 2- Registro das Monitorias do Ano de 2014.

Monitorias
PROJETO UFES TIPO COORDENADOR

/
ORIENTADOR

BOLSITAS PERÍODO
DA BOLSA
(ANO 2014)

Monitoria de  
Probabilidade e 
Estatística para os 
Cursos de Serviço – 2014

PID Edwards Daiana Salles

Bryan Douglas 
Martins 
Guimarães

(janeiro e 
fevereiro)
(a partir de 
março)

Monitoria de 
Probabilidade e 
Inferência – 2014

 PID Fábio Raí Silvério 
Machado

(a  partir  de
Janeiro)

Uso  do R  para  Cálculos
Estatísticos  e  Aplicações
– 2014

PAD Valdério Alan Torres 
Nunes

(a  partir  de
Janeiro) 

Elaboração  de  Material
Didático Complementar –
2014

PAD Fernando Marcelo Bragatto 
Dal Piaz

(a  partir  de
Janeiro) 

Indicadores Municipais 
para o Estado do Espírito
Santo – 2014

PAD Gutemberg Arthur Gomes da 
Vitória

(a partir de 
Janeiro)

Monitoria  do  LESTAT  –
2014

 PAD Eliana Bryan  Douglas
Martins
Guimarães

(janeiro  e
fevereiro)



Paula  Daher
Ximenes (a partir de 

março)
Estatísticas Suficientes 
nos Modelos de 
Volatilidade Estocástica 
com Saltos– 2014

PAD Ivan Thais Toniato 
Maia

(a partir de 
Janeiro)

Nome do Projeto: Análise
Estatística de Séries 
Temporais Lineares e 
Não-Lineares – 2014

PAD Fábio Silvio Cabral 
Patrício
Bruna Campos 
Lyrio
Filipe Cunha 
Pesca

(a partir de 
Janeiro)
(janeiro e 
fevereiro)
(a partir de 
março)

Obs: Programa Integrado de Bolsas: Prorrogado até 31/julho/2014.
3- A distribuição de verbas para aquisição de livros para Biblioteca Central é a
mesma do ano de 2013, sendo: Estatística: R$10.316,97, Física: R$15.804,72  
(Graduação e Pós-Graduação), Matemática: R$16.609,59   (Graduação e Pós-
Graduação)  e   Química:  R$15.804,72    (Graduação  e  Pós-Graduação).  4-
Lembrar  aos  professores  orientadores  de  Monografias  de  final  de  Curso
(Disciplina Estatística Aplicada) para solicitar aos seus alunos que entreguem
no DEST versão impressa e digital da Monografia. 5- Memo circ 01-NPD/UFES
–  sobre  a  contratação  da  empresa  Lenatech  para  manutenção  de
computadores e equipamentos de tecnologia  de  informação.  (telefone 0800
892 2177 opção 1). 6- O prof. Fábio Fajardo informou sobre a Reunião com a
Vale do Rio Doce no dia 14/03, na Reitoria da UFES. Houve uma interação
com  a  vale  e  a  Ufes,  onde  os  Departamentos  foram  convocados  para
apresentar projetos sobre os problemas que a Vale tem. Os participantes da
Reunião foram Coordenadores de Pós-Graduação.  Também participaram da
Reunião  o  prof.  Ivan  e  o  aluno  do  Curso  de  Estatística,  Luiz  Paulo.  Este
assunto  foi  discutido  e  houve  a  sugestão de  um entrosamento  com outras
áreas para verificar a possibilidade de estabelecer um projeto e os interessados
procurar  os  professores Fábio  e Ivan. 7- O prof.  Fábio  mencionou sobre  o
Edital  de  Iniciação  Científica  e  os  professores  ficaram  de  repassar  ao
Colegiado de Estatística a sua área de interesse para divulgação junto aos
alunos. 8- Nos dias de Jogo do Brasil na Copa do Mundo, o expediente de
trabalho encerrará às 12:30 horas, segundo informação da Reunião do Centro
do dia 23/abril.  Apreciação 1ª. Ata (Reunião de 21/Fevereiro).  Aprovada a
unanimidade. PAUTA: 01- Apreciação do parecer da Comissão de Pesquisa
ao Relatório final do projeto de pesquisa do prof. Fábio Alexander Fajardo
Molinares. Parecer da comissão de pesquisa do DEST sobre o relatório final
de pesquisa do professor Fábio Fajardo, documento datado em 26 de fevereiro
de 2014. “O professor Fábio apresenta o relatório das atividades de pesquisa
do projeto Análise robusta de processo com propriedades de memória longa na
presença de dados atípico e  aplicação, registrado na PRPPG sob o número
3240/2012, executado no período 2012-2013. No relatório o professor destaca
como resultados da pesquisa artigos publicados (dois artigos), apresentações e
participações  em  congressos  e  uma  orientação  científica.  Todos  os
documentos comprobatórios fazem parte do relatório apresentado. Esse está
bem  organizado  e  mostra  que  o  desenvolvimento  da  pesquisa  gerou
significativas contribuições científicas.  Diante do exposto  e  dos documentos
apresentados,  a  comissão  de  pesquisa  do  DEST  sugere  a  aprovação  do



relatório da pesquisa supracitada.  Comissão Interna de Pesquisa do DEST-
UFES Prof. Dr. Antonio Fernando Pêgo e Silva, Prof. Dr. Gutemberg Hespanha
Brasil  e  Prof.  Dr.  Valdério  Anselmo  Reisen.”  Após  discussão  e  posto  em
votação foi aprovado à unanimidade. 02-Registro do Projeto de Pesquisa do
prof.  Fábio  Alexander  Fajardo  Molinares  com  titulação  Modelagem
Estocástica e Computação Natural. Parecer  da comissão de pesquisa do
DEST sobre o registro de pesquisa professor Fábio Fajardo, documento datado
em 26 de fevereiro de 2014. “O professor Fábio solicita o registro do projeto no
DEST  Modelagem estocástica e computação natural.  A pesquisa proposta já
está  registrada  na  PRPPG  sob  o  número  4876/2013.  O  projeto  está  bem
estruturado,  aborda   temas  atuais  e  de  relevância  científica   e  envolve
pesquisadores  do  DEST e  de  outras  instituições. Diante  do  exposto  e  dos
documentos apresentados, a comissão de pesquisa do DEST sugere o registro
da pesquisa supracitada do professor Fábio. Comissão Interna de Pesquisa do
DEST-UFES Prof.  Dr. Antonio Fernando Pêgo e Silva,  Prof.  Dr. Gutemberg
Hespanha Brasil e Prof. Dr. Valdério Anselmo Reisen.” Após discussão e posto
em  votação  foi  aprovado  à  unanimidade. 03-Apreciação  do  parecer  da
Comissão de Pesquisa à solicitação de redução de carga horária didática
do prof. Fábio Alexander Fajardo Molinares por projeto de pesquisa com
titulação  Modelagem  Estocástica  e  Computação  Natural.  Parecer  da
comissão  de  pesquisa  do  DEST sobre  a  solicitação  de  redução  de  carga
horária didática no DEST pelo professor Fábio Fajardo, documento datado em
26 de fevereiro de 2014. “O professor Fábio solicita redução da carga didática
no  DEST por  meio  da  apresentação  da  proposta  de  pesquisa  Modelagem
estocástica  e  computação  natural,  registrado  na  PRPPG  sob  o  número
4876/2013.  Além  do  projeto  supracitado,  o  professor  anexa  documentos
comprobatórios  de sua  produção científica  desde 2012 (Cv  Lattes,  cópia  e
registro do projeto e comprovantes de publicação e participação em eventos).
De acordo com o quadro 1 da resolução normativa do DEST para redução de
carga didática,  também anexada ao projeto,  o  total  de pontos de produção
científica do professor corresponde a 102.  A pontuação mínima exigida do Art.
8 da Resolução normativa é de 30 pontos. Em base as normas do CEPE/UFES
e do DEST (Resolução 35/2001), a comissão ressalta que  para a efetivação da
solicitação  as necessidades de oferta de disciplinas e de carga horária didática
precisam  estar  cobertas  para  os  próximos  períodos  que  compreendem  a
solicitação  do  professor. Resolução  35/2001: Art.  5º  Compete  aos
Departamentos Acadêmicos: I. destinar carga horária às atividades de pesquisa
de  seus  docentes,  segundo  critérios  definidos  pela  própria  Câmara
Departamental; II. Reduzir a carga horária relativa aos encargos didáticos, a
critério da Câmara Departamental, desde que não haja prejuízo das disciplinas
sob sua responsabilidade; III.  Permitir  o uso de laboratório e instalações da
UFES a pesquisadores desta universidade; IV. Incluir, no Plano Departamental
e nos Relatórios Anuais,  as atividades de pesquisa desenvolvidas por  seus
docentes. Art. 26. Parte da carga horária contratada de um docente poderá ser
destinada  às  atividades  de  pesquisa,  desde  que  seja  satisfeita  a  carga
horária  didática  mínima  estabelecida  em  legislação  específica  e  em
normas desta Universidade.  Pelo fato da produção científica ser superior ao
mínimo  exigido  no  artigo  supracitado  e  mediante  aos  documentos
apresentados, a comissão de pesquisa do DEST sugere que a solicitação de
redução  de  carga  horária  didática  apresentada  pelo  professor  Fábio  seja
acatada  pelo  DEST  desde  que  a  Resolução  35/2001 seja  obedecida.
Comissão Interna de Pesquisa  do DEST-UFES,  Prof.  Dr. Antonio  Fernando
Pêgo  e  Silva,  Prof.  Dr.  Gutemberg  Hespanha  Brasil  e  Prof.  Dr.  Valdério



Anselmo  Reisen.”  Após  discussão  e  posto  em  votação  foi  aprovado  à
unanimidade.
04- Apreciação da oferta de disciplinas 2014/1. 

Adelmo

Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA06669 Probabilidade II 07/0

9
07/09 IC1 – 08 

STA10874  Estatística II-
STA01305 

Psicologia 15/18 13/15

PCIV7033 Planejamentos de 
Exp. Aplicados à Eng. 
Mestrado Eng. Civil

14/17

Alexandre
Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA02397 Séries Temporais 09/11 09/11 IC1 – 25
STA02390 Est. Aplicada T1

Ana 
Cristina

Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA08882 Probabilidade e 
Estatística
STA02717 Eng. Civil e Eng. 
Ambiental
T1

07/0
9

07/09 CT1 
-105/107

Antonio
Fernando

Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA02385 Amostragem  09/11 09/11 Sab 

07/09
IC1 – 05

STA04655 Mét. Não 
Paramétricos 

07/09 07/09 IC1 – 25

STA02390 Est. Aplicada T4

Bartolomeu

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA06656 Est. Descritiva 09/11 09/11 Préd. 

didático
STA02171 Estatística II Admin. 
T1

07/09 07/09

STA00662 Noções G. Estatística 
Geog 

09/11 07/09

Edwards

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex/sab Local 
/Sala

STA05878 Prob e Estat. 
Oceanografia 

13/15 13/15

STA01746 Probabilidade e  
Estatística Física T1
 STA01996-  T2 e T3

15/17 15/17 09/11

STA02117 Estat II Economia 09/11 07/09

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA 06660 Demografia I 07/09 09/11 IC1 – 08/05



Eliana

PGSC2260 Bioestatística II (30 
horas)

08/12

Laboratório de Estatística I e II 14/18
Orientação (2 alunos) Mestrado 
Saúde Coletiva
Orientação (1 aluno) Doutorado 
Saúde Coletiva

Fábio

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala

STA06895 Inferência Estatística 
II

09/11 09/11 Sab 
09/11

IC1 – 05

STA03458 Metodologia Científica 07/09 07/09 IC1 – 08/05

STA06900 Análise Multivariada I 09/11 07/09 IC1 – 25

STA02390 Est. Aplicada T3 IC1 – 25

Gutemberg

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA02396 Int. Econometria 07/09 09/11 IC1 – 25
STA06657 Est. Geral 07/09 09/11 Préd. didático

STA02390 Est. Aplicada T2
Orientação Mestrado Economia
(2 alunos)
Co-Orientação Mestrado 
Economia (1 aluno)
Orientação (1 aluno) Mestrado 
Gestão Pública)

Ivan
Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA03927 Est. Aplicada a 
Biblioteconomia 

20/22 18/20

STA02166 Estat I Adm  T1 07/09 07/09
STA04692 Est Aplica C. Sociais 18/22

Luciana
Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA03460 Int. Est. Bayesiana 07/09 07/09 IC1 – 05 
STA08882 Prob. e Estat. Eng. 
Mecânica T3

13/15 13/15 IC3 – 22 

STA01304 Estatística I Psicologia 15/18 17/19 IC3 – 04 
/IC2-10

Martha
Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA02112 Estatística I Economia 09/11 07/09
STA02171 Estatística II Cont 
Reuni   T3 

15/17 15/17

STA07059 Mat. e Bioestatística Farmácia 09/12
14/17

Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala



Nataly

STA06899 Análise Regressão II 07/09 09/11 IC1 – 25
STA00001 Estatística Social 11/13 07/09 ED1 – 107 
STA03131 Noç. de Estatística 
Biologia T3

07/09 07/09

Patrick

Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex/Sab Local 
/Sala

STA06896 Processos 
Estocásticos 

07/09 07/09 11/13 IC1 – 05

STA08874 Estat Básica T1 e T2 
Ciên e Eng. computação

13/15 13/15

STA02166 Estatística I (T5 e T6) Administ 17/19 17/19 ED IV- 406

Saulo

Disciplinas Curso Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA03131 Noç. de Estat 
(Química) T1 e T2 

17/19 17/19 IC1 – 04

STA02166 Estatística I Cont 
Reuni   T3 

13/15 13/15

STA08882 Prob e Estatística 
Eng. Elétrica 

13/15 13/15 CT2 - 05

Valdério

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA04661 Confiabilidade 09/11 09/11 LESTAT
STA10428 Projeto Conclusão de 
curso (1 aluno)
PAMB 5014 Tópicos em 
Eng.Ambiental: Modelos de 
Séries Temporais e Regressão I -

15/19

PAMB 5065 Estatística Aplicada à
Eng. Ambiental

15/19

Orientação (4 alunos) Doutorado
Orientação (1 aluno) Mestrado

Damares

Disciplinas Seg Ter Qua Qui Sex Local /Sala
STA02166 Estat. I Contábeis T2 19/21 21/23
STA02166 Estat. I Adm Reuni T4 19/21 21/23
STA02171 Estat. II Contábeis T2 21/23 19/21
STA02171 Estat. II Adm Reuni T4 21/23 19/21

A fim  de  esclarecimentos,  a  profa  Ana  Cristina  informou  que  o  DEST  fez
contato com o 1ª. Candidato aprovado do Concurso de substituto, já estando
com toda a sua documentação necessária para contratação. Porém, não houve
a contratação,  pois  o  substituto  trabalha quatro  turmas e o  DEST não tem
quatro turmas para oferecer e, além disso, a diretora do DRH, em consulta por
telefone, informou que o déficit no saldo de banco equivalente não permitirá a
contratação (lembrando também que a promessa do substituto na vaga prof.
Alessandro  foi  para  o  semestre  2013/2).  Posto  em  votação,  aprovada  a
unanimidade a oferta de disciplinas 2014/1.  05- Laboratório de Estatística
LESTAT. A professora Eliana Zandonade solicitou a discussão deste ponto de
pauta em Reunião, em virtude da disciplina optativa Laboratório de Estatística
não ter sido ofertada na 1ª. Etapa para os alunos, por falta de professor. A
professora pediu que fosse ofertada a disciplina em 2ª. Etapa e que assumiria
a carga horária extra. Mencionou que gostaria que fosse priorizada a oferta
desta disciplina, pela importância que tem para o aprendizado dos alunos. Após



discussão, foi aprovado a unanimidade que o DEST procure priorizar a oferta
da  disciplina  nos  semestre  /1  e  /2  e  procure  tornar  esta  atividade  regular.
Quanto ao funcionamento da sala do Lestat, foi aprovado a unanimidade que a
sala poderá ser utilizada para a disciplina Laboratório de Estatística e pelas
demais disciplinas do Curso de Estatística, desde que previamente reservadas
no livro  de  registro  no  DEST. Também foi  aprovado a  unanimidade que as
chaves  ficarão  com  o  professor  Coordenador  (é  o  professor  da  disciplina
Laboratório de Estatística), o aluno monitor e uma chave reserva no DEST para
o professor que agendar aula, devendo devolvê-la ao término da aula. 
06- Apreciação do parecer da Banca de Avaliação de estágio probatório

(1ª. Momento) da profa. Nataly Adriana Jimenez Monroy. Segue descrição
da  Ata  da  Comissão  de  Avaliação  Docente. ATA  DE  REUNIÃO  DE
AVALIAÇÃO DE DOCENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. Às 14h00 do dia 22
de abril  de 2014, na sala 105,  Bloco B, do CCE, reuniu-se a Comissão de
Avaliação de Estágio  Probatório  composta  pelos  professores  Adelmo Inácio
Bertolde,  Alexandre  Loureiros  Rodrigues  e  Bartolomeu  Zamprogno.   Sob  a
presidência  do  prof.  Adelmo,  foram  iniciados  os  trabalhos  referentes  ao
processo  de  avaliação  do  estágio  probatório,  em  seu  1º  Momento,  da
professora  Doutora  Nátaly  Adriana  Jimenez  Monroy.  Essa  avaliação  foi
baseada  nos  critérios  descritos  abaixo  de  acordo  com  os  elementos
estabelecidos  no  parágrafo  único  do  Artigo  2º  da  Resolução  no  44/2004  –
CEPE/UFES.   Critérios:  I. Pontualidade;  II. Assiduidade;  III. Capacidade  de
iniciativa;  IV.  Produtividade;  V.  Responsabilidade;  VI.  Relacionamento com
alunos,  professores  e  servidores;  VII.   Desempenho  didático-pedagógico,
garantida  a  manifestação  do  corpo  discente; VIII.  Outros  critérios
complementares.  Para  a  avaliação  desses  elementos  foram  utilizadas  as
seguintes fontes: 1- Análise dos questionários de avaliação docente, tal como
descrito na Resolução No. 15/89 – CEPE/UFES (ver itens no quadro abaixo),
aplicado aos alunos das disciplinas ministradas pela professora nos semestres
2013/1 e 2013/2;
2- Relatório do DEST de 2013 e relatório individual do docente no período; 3- O
Currículum Lattes da professora e, 4- Opinião da Chefia do Departamento. O
total de alunos que respondeu ao questionário, para todos os itens utilizados
nessa avaliação, foi de 26 no semestre 2013/1 e de 46 no semestre 2013/2. A
avaliação  da  professora  foi  realizada  conforme  os  seguintes  elementos:  I
Pontualidade  e  II  Assiduidade  (item 6  do  questionário).  A avaliação  foi
satisfatória, tendo a professora obtido médias iguais a 7.5 no semestre 2013/1,
e 8.9 no semestre 2013/2. 

1. Apresentou uma programação clara da disciplina (objetivos, estratégias, conteúdos, recursos, material bibliográfico, sistema de avaliação).

2. As estratégias adotadas em aula (a metodologia didática) facilitaram a aprendizagem dos alunos.

3. Estimulou o aluno a participar criticamente nas aulas.

4. Demonstrou segurança e atualização no conteúdo da matéria que ensina.

5. Demonstrou compreensão e consideração pelos alunos.

6. Foi pontual e deu todas as aulas previstas na carga horária da disciplina.

7. Demonstrou disponibilidade para atendimento individual ao aluno.

8. Usou critérios claros e adequados na avaliação da aprendizagem.

9. Demonstrou postura democrática de diálogo franco e aberto ao ministrar a disciplina.

10. Em resumo, considerando inclusive as suas qualidades e fraquezas, avalio o professor como sendo.



III  Capacidade de Iniciativa (itens 2 e 3 do questionário)  A avaliação foi
satisfatória, tendo a professora obtido médias iguais a 7.7 (item 2) e 7.8(item 3)
no semestre  2013/1.  E 8.0 (item 2)  e  7.6  (item 3)  no semestre  2013/2.  IV
Produtividade.  A  professora  cumpriu  a  seguinte  carga  horária  didática:
Semestre 2013/1 - STA 04692, STA 06657 e STA 06899 e Semestre 2013/2 -
STA 02166, STA 06897 e STA 00001, que correspondem a 12 horas semanais
em cada período de avaliação, além de encargo de representação do DEST no
colegiado  do  curso  de  Oceanografia  (3  horas  semanais)  em  ambos  os
semestres.   Com  respeito  à  produção  de  pesquisa  científica,  a  professora
obteve o título de doutora no final do ano de 2013.  As atividades de pesquisas
desenvolvidas pela professora até a obtenção do grau de doutora mostram um
desempenho positivo nesse item, com participação/apresentação de trabalhos
em eventos científicos.  No ano de 2013,  constam em seu Curriculum duas
participações em eventos, com apresentação de trabalhos. Ainda em 2013 a
professora participou de banca de concurso para professor substituto no DEST
e  atualmente  faz  parte  da  comissão  responsável  pela  organização  da  XI
Semana de Estatística, que ocorrerá em novembro de 2014. Acrescente-se a
isso a informação prestada pela chefia do DEST de que a professora Nátaly
tem  se mostrado com capacidade de iniciativa e de produtividade. Tomando
como base tais informações, a comissão entende que a professora apresenta
um  perfil  de  potencial  em  pesquisa.  Assim,  dadas  as  justificativas  acima,
avaliação nesse item é satisfatória, isto é, nota 7.0. V Responsabilidade. Após
consulta  feita à chefia do Departamento de Estatística,  foi  informado que a
professora  tem  cumprido  com  todas  as  suas  atribuições  legais.  VI
Relacionamento com alunos,  professores e  servidores  (itens  5  e  9  do
questionário  e opinião da chefia  do departamento). A professora obteve
médias iguais a 8.0 (item 5) e 8.8 (item 9) no semestre 2013/1, e 8.6 (item 5) e
9.0 (item 9) no semestre 2013/2. Conforme também informações da chefia do
Departamento  de  Estatística,  a  professora  tem  apresentado  bom
relacionamento com professores, alunos e funcionários. A comissão entende,
portanto, que a avaliação foi satisfatória neste item. 
VII Desempenho didático-pedagógico, garantida a manifestação do corpo
discente (itens 1, 2, 4, 7 e 8 do questionário).  A avaliação foi satisfatória,
tendo a professora obtido as médias que seguem no quadro:

item Semestre Número de alunos Média
1 2013/1 26 8.6

2013/2 46 8.6
2 2013/1 26 7.7

2013/2 46 8.0
4 2013/1 26 8.5

2013/2 46 9.0
7 2013/1 26 9.1

2013/2 46 8.5
8 2013/1 26 8.2

2013/2 46 8.3
VIII Outros Critérios Complementares (item 10 do questionário)
A avaliação foi satisfatória, tendo a professora obtido, no geral, médias iguais a
8.2 no semestre 2013/1, e 8.5 no semestre 2013/2. Tomando como base a
inexistência,  conforme  relato  a  chefia  do  DEST,  de  qualquer  processo
administrativo envolvendo a professora, bem como o relatório acima descrito,
que apresenta as avaliações nos critérios com pontuações iguais ou superiores
a 7, a comissão é de parecer favorável à aprovação do estágio probatório, em



seu 1º Momento, da Professora Nátaly Adriana Jimenez Monroy. Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se esta reunião e eu, lavrei a presente ata que será
assinada por todos os membros da Comissão. Vitória, 22/04/2014. Prof.  Dr.
Adelmo Inácio Bertolde (Presidente), Prof. Dr. Alexandre Loureiros Rodrigues e
Prof.  Dr.  Bartolomeu  Zamprogno.  Após  a  leitura  e  discussão,  aprovado  a
unanimidade. 07-  Apreciação  do  parecer  da  Comissão  de  Ensino  à
solicitação de inclusão de Pré-requisito MAT02669 – Matemática Superior
na disciplina STA03131 – Noções de Estatística para a Biologia.  Trata-se
da  análise  e  parecer  da  inclusão  de  pré-requisito  na  grade  curricular  do
Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Considerando que a disciplina STA
03131  -  Noções  de  Estatística  possui  conteúdo  sobre  medidas  e  modelos
probabilísticos, somos de parecer favorável à inclusão do referido pré-requisito.
Após  discussão  e  posto  em  votação,  aprovado  a  unanimidade.   08-
Apreciação dos programas das Disciplinas: STA08882 - Probabilidade e
Estatística  –  inclusão  de  bibliografia  e  STA10430  -  Laboratório  de
Estatística II. Após discussão e posto em votação, aprovado a unanimidade. 
09-Apreciação  do  parecer  da  Comissão  de  Pesquisa  ao  relatório
semestral 2013/2 e plano de trabalho de afastamento para Doutorado do
prof. Alessandro José Queiroz Sarnaglia. Retirado de pauta. 10-Apreciação
do parecer da Comissão de Pesquisa ao relatório semestral  2013/2  de
afastamento  para  Doutorado  do  prof.  Mauro  César  Martins  Campos.
Parecer da comissão de pesquisa do DEST sobre o relatório de atividades e
desempenho  acadêmico  no  semestre  2013-2  pelo  Professor  Mauro  Cesar
Martins, DEST-UFES no PPGI-UFES. “De acordo com o Art 180 da Resolução
do número 31/2012, CEPE-UFES, o professor Mauro apresenta seu relatório
de atividades e desempenho acadêmico no semestre 2013-2 no Programa de
Doutorado em Ciência da Computação, PPGI-CT-UFES. O relatório apresenta
a disciplinas cursadas até o semestre 2013-2 (inclusive),  todas obtidas com
bastante  êxito,  um  artigo  publicado  em  periódico  IEEE  2013;  um  artigo
completo publicado em congresso internacional também IEEE (Congress on
Evolutionay Computation); e, um outro artigo já aceito para publicação (IEEE
CEC 2014). Participou de outras atividades acadêmicas como coorientações e
participação em bancas de TCC no curso de ciência da Computação. Quanto
ao planejamento das atividades para o semestre 2014/1, o professor atua na
elaboração de mais um trabalho para possível  publicação na área de tese.
Planeja iniciar o desenvolvimento do texto de sua tese de doutorado (título
ainda  não  definido)  e  realizar  o  exame  de  qualificação. Documentos
comprobatórios estão anexados ao relatório entre eles, solicitação de matrícula
assinada pelo orientador e o histórico escolar parcial. Diante do exposto e dos
documentos  apresentados,  a  comissão  de  pesquisa  do  DEST  sugere  a
aprovação  do  relatório  do  Professor  Mauro  referente  ao  semestre  2013/2.
Comissão Interna de Pesquisa do DEST-UFES, Prof. Antonio Fernando Pêgo e
Silva,  Prof.  Gutemberg  Hespanha  Brasil e Prof.  Valdério  Anselmo  Reisen.”
Após  discussão  e  posto  em  votação  foi  aprovado  à  unanimidade. 11-
Apreciação  do  Relatório  Anual  2013.  O  Relatório  anual  2013  do
Departamento de Estatística foi encaminhado aos professores, por e-mail. Em
apreciação, posto em votação foi aprovado a unanimidade. 12- Apreciação da
solicitação  de  afastamento  do  prof.  Adelmo  Inácio  Bertolde  para
participação e  apresentação de trabalho na 59a.  RBRAS,  que ocorrerá
entre  19  e  21  de  maio  em Ouro  Preto-MG. Sem prejuízo  das  atividades
didáticas, após discussão e posto em votação, aprovado a unanimidade. 13-
Apreciação da solicitação de afastamento da professora. Luciana Graziela
de Godoi para visita de pesquisa ao Consiglio Nazionale delle Ricerche



em Milão, Itália, no período de 20 de junho a 04 de julho. Segue descrita a
carta  de  solicitação  da  professora  Luciana. “Eu,  Luciana  Graziela  de  Godoi,
matrícula SIAPE 1764226, solicito afastamento entre os períodos de 23 de junho a 04
de julho de 2014 (12 dias) para fins de desenvolvimento no Consiglio Nazionale delle
Ricerche em Milão, Itália, do projeto de pesquisa intitulado “Análise de sensibilidade e
robustez Bayesiana em modelos de partição com aplicação na construção de mapas
de  mortalidade  neonatal”  aprovado  pelo  CNPq,  chamada  MCTI/CNPq  nº  19/2011.
Ressalto que este afastamento ocorrerá sem prejuízo da minha carga didática uma
vez que mesmo com o meu afastamento a carga horária exigida em cada disciplina
será respeitada, a saber,

Disciplina
Carga
horária

semestral (A)

Carga horária
disponibilizada

segundo calendário
da UFES (B)

Resquício
(B-A)

Carga
horária

tomada pelo
afastamento 

Probabilidade e
Estatística (STA 08882

- Eng. Mecânica)
60 h 68 h 8 h 8 h

Estatística I (STA
01304 - Psicologia)

75 h 86 h 11 h 10 h

Inferência Bayesiana
(STA STA 03460 -

Estatística)
60 h 68 h 8 h 8 h

Ou seja, pretendo utilizar o resquício de horas a mais fornecido pelo calendário da
UFES para poder desenvolver a pesquisa, sem prejuízo da carga horária semestral
pré-definida por esta instituição.  Atenciosamente,  Luciana Graziela de Godoi Profa.
Departamento de Estatística – UFES.” Após apreciação e discussão da solicitação
da referida professora e sem prejuízo da atividade didática, posto em votação,
aprovada a unanimidade. 14- Registro da Disciplina Estatística Aplicada. -
Modelos de Séries Temporais para as Séries de Dengue no ES – aluna Eliza
Rigo Chagas, sob a orientação do prof. Gutemberg Hespanha Brasil.  - Uma
Abordagem Econométrica para o Cálculo do Valor em Risco usando Modelos
Autoregressivos com Thresold – aluna Lara Nassar Rangel, sob a orientação
do  prof.  Fábio  Alexander  Fajardo  Molinares.  -  Séries  Temporais  com
Observações Faltantes. Estudo de Caso – aluno Higor Cotta, sob a orientação
do  prof.  Valdério  Anselmo  Reisen.  Após  discussão  e  posto  em  votação,
aprovado  a  unanimidade. 15-  Homologação  da  indicação  do  prof.
Bartolomeu  Zamprogno  para  compor  a  Comissão  Eleitoral  de
Representante  Discente  do  CCE.  Posto  em  votação,  aprovado  a
unanimidade. 16- Homologação do afastamento da profa. Luciana Graziela
de Godoi para atividades de pesquisa na Universidade Federal de Minas
Gerais, no período de 24 a 28 de março.  Posto em votação,  aprovado a
unanimidade. 17-  Homologação  da  solicitação  de  afastamento  do  prof.
Valdério Anselmo Reisen para visita de pesquisa no Programa de Pós-
Graduação em Estatística da UFMG, no período de 03 e 04 de abril. Posto
em  votação,  aprovado  a  unanimidade. 18-  Apreciação  da  solicitação  de
afastamento da profa. Eliana Zandonade, no período de 04 a 07 de maio
para participar da Reunião Ordinária do Fórum de Coordenadores de Pós-
graduação em Saúde Coletiva, na Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFSB).  Sem prejuízo das atividades didáticas,  após discussão e posto em
votação,  aprovado  a  unanimidade. 19-  Homologação  da  solicitação  de
afastamento do prof. Saulo Almeida Morellato, nos dias 14 e 15 de abril,
para Defesa do Doutorado na UNICAMP, com tese intitulada “Inferência
Estatística para Regressão Múltipla H-Splines. Posto em votação, aprovado
a unanimidade.  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, 25 de abril de 2014.


