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ATA  DA OITAVA REUNIÃO  ORDINARIA  DO  DEPARTAMENTO  DE
ESTATÍSTICA,  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  EXATAS,  REALIZADA  NO  DIA
TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às nove horas
na sala da Secretaria do Departamento, realizou-se a oitava 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, Bartolomeu  Zamprongo,  Fabio
Alexander Fajardo Molinares, Gutemberg Hespanha Brasil, Luciana Graziela de
Godoi, Martha Werneck Poubel, Nataly Adriana Jimenez e  Valdério Anselmo
Reisen. Havendo número legal para deliberar o Chefe deu início à reunião com
os seguintes pontos de PAUTA. Comunicações: 1- Atenção aos prazos sobre
Encerramento Exercício Financeiro  (Portaria 003 de 26/08/14)– Prazo máximo
para reiquisição de diárias e passagens – 20/11), 2- O prof. Adelmo presenteou
o DEST com a Revista dos Transportes Públicos, Ano 36, 2ª. Quadrimestre
2014, n. 137, em que seu trabalho em Planejamento e Transporte foi publicado:
“Análise  de  Demanda  por  Transportes  de  Passageiros  via  Modelo  de
Regressão Geograficamente Ponderada; o Caso de Vitória, ES. 3- Divulgada a
data  do Vestibular:  14,  15  e  16/Dezembro. Atenção ao  Período de Provas
Finais: 17 a 19/Dezembro. 4- O DEST recebeu novo aparelho de data show
do CCE em 29/09, em virtude de o antigo, com defeito, não ser viável o acerto
pela empresa Lenatech. 5- No quadro de oferta de disciplinas, foram zeradas
as vagas da disciplina STA01746 – Probabilidade e Estatística,  por não ter
aluno  matriculado.  Esta  disciplina  foi  ofertada  junto  da  STA  01996
-Probabilidade  e  Estatística,  com o  prof.  Edwards.  6- Jornada  de  Iniciação
Científica na UFES – dias 22 a 24 de outubro, no estacionamento do Teatro
Universitário. 7- Em reunião no CCE dia 01/10, com o Diretor do CCE, Diretor
do CT e Chefias do CCE foi solicitado pelo Diretor do CT aumento do número
de  vagas  para  as  Engenharias  para  o  vestibular  UFES  2015.  O  DEST
apresentou documento (Memo 52/2014-DEST) mostrando sua realidade nos
últimos  cinco  anos,  em  que  vem  ofertando  quatro  turmas  para  sete
cursos(  Engenharias  Mecânica,  Elétrica,  Civil,  Produção,  Ambiental  e
Computação e Ciências da Computação), isto é, as turmas vem trabalhando
juntas, com até 55 alunos ou mais. Considerando também que a situação é
agravada pela retenção de alunos, o DEST se manifestou contrário ao aumento
de vagas, sem contrapartida de professor. Por fim, em discussão por todos os
Departamentos do CCE, foi aprovado que para o vestibular 2015 mantenha-se
o mesmo número de vagas para as Engenharias, e que para o futuro, caso o
CT queira,  encaminhe  solicitação  formal  aos  Departamentos  que  oferecem
disciplinas  para  serem previamente  consultados.  8- A solicitação  de  auxílio
financeiro  para  participação  de  alunos  em  eventos  é  regulamentada  pela
Resolução  50/2013-CEPE  e  Resolução  34/2014-Cun.  9- O  DEST  recebeu
outro aparelho de data show, totalizando quatro aparelhos disponíveis para o
uso.  10- Marcar férias do exercício 2015. 11- XI Semana da Estatística –
dias 13, 14 e 15 de Novembro – “Estatística Aplicada à Saúde e ao Meio



Ambiente” Apreciação 7ª.  Ata  (Reunião de  19/Setembro)  –  Aprovado a
unanimidade.   PAUTA:  01  -  Apreciação  do  parecer  da  Comissão  de
Avaliação Docente ao pedido de progressão funcional do prof. Alexandre
Loureiros Rodrigues de Adjunto Nível II  para Adjunto Nível III.  Segue o
parecer  da  Comissão  de  Avaliação  Docente  do  DEST.  “Os  documentos
apresentados pelo professor Alexandre Loureiros Rodrigues, SIAPE 1764241,
solicitando progressão funcional de professor adjunto II para professor adjunto
III  estão de acordo com a Resolução 15/89”. Posto em votação, aprovado a
unanimidade.  02 -  Homologação da solicitação de afastamento do prof.
Alexandre  Loureiro  Rodrigues  para  apresentação  de  trabalho  no
Brayenial 2014, em São Carlos, no período de 19 a 23 de outubro,  sem
prejuízo  das  atividades  didáticas.  Após  discussão  e  posto  em  votação,
aprovado a unanimidade. 03 - Homologação da solicitação de afastamento
do prof.  Valdério  Anselmo Reisen para  visita  de pesquisa  na UFMG e
participação de Banca de Doutorado, no período de 22 a 24 de outubro,
sem prejuízo das atividades didáticas. Após discussão e 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, 31 de outubro de 2014. 


