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ATA  DA NONA REUNIÃO  ORDINARIA  DO  DEPARTAMENTO  DE
ESTATÍSTICA, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA VINTE
OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE.
Aos vinte oito dias do mês de novembro de dois mil  e quatorze, às quinze
horas na sala de Reunião do CCE, realizou-se a nona Reunião Ordinária do
Departamento  de  Estatística,  presidida  pela  Chefe  professora  Ana  Cristina
Staut  Simmer  Schunk,  e  com  as  presenças  dos  professores.  Alexandre
Loureiros Rodrigues, Antonio Fernando Pêgo e Silva, Bartolomeu Zamprongo,
Eliana Zandonade, Edwards Cerqueira de Castro, Gutemberg Hespanha Brasil,
Ivan  Robert  Enriquez  Guzman,  Luciana  Graziela  de  Godoi, Patrick  Borges,
Saulo de Almeida Morellato, Valdério Anselmo Reisen. Os professores Adelmo
Inácio  Bertolde  e  Martha  Werneck  Poubel  justificaram  ausência.  Havendo
número legal para deliberar a Chefe deu início à reunião com os seguintes
pontos  de  PAUTA:  Comunicações. 1- O  Departamento  de  Estatística
agradece ao Professores Adelmo, Eliana, Luciana, Nataly, Patrick e Valdério
pelo carinho e dedicação com que estão realizando o Evento "XI Semana da
Estatística",  nos  dias  13,  14  e  15/novembro.  O  evento  se  iniciou  com
belíssimas apresentações que se estenderam também no período da tarde e
noite,  finalizando  com  um  agradável  e  delicioso  Coquetel  na  ADUFES;
agradece a presença da profa. Maria Angélica, professora homenageada no
evento  em  nome  dos  queridos  professores  já  ausentes  e  aposentados;
agradece a Tânia, secretária do Colegiado de Estatística,  pelo trabalho que
sempre vem realizando;  agradece aos Conferencistas (Professores,  Demais
Profissionais, Ex-alunos do DEST e Alunos desta e de outras Instituições) que
nos falam de  seus  trabalhos  realizados,  suas experiências  e  trazem novas
motivações; agradece a todos os professores e alunos que estão participando
e  de  uma  forma  ou  outra  colaborando  na  realização  desta  Semana  da
Estatística, que já é um sucesso; também, um agradecimento especial a este
importante momento de confraternização.  As apresentações continuaram no
dia  14  e  concluíram  dia  15  de  novembro  com  a  vinda  dos  ex-alunos. 2-
Alteração de monitoria. Aluno Marcelo Bragato na Monitoria de Probabilidade e
Estatística  para  curso  de  Serviço. 3- Chegaram ao  DEST 12  pen  drive.  A
distribuição foi  feita para os professores presentes nesta reunião. 4- O prof.
Alexandre comentou sobre provável visita do MEC para o ano que vem. 5- O
prof.  Gutemberg  registrou  sua  intenção  de  gozar  sua  licença  prêmio  no
semestre 2015/1 e posterior aposentadoria.  A profa. Ana Cristina aproveitou
para  agradecer  o  trabalho  desenvolvido  pelo  professor  no  Departamento.
Apreciação 8ª. Ata (Reunião de 31/Outubro). Após apreciação, aprovada a
unanimidade.  PAUTA: 01 –  Oferta de disciplinas 2015/1. Foi dada ciência
aos  professores: Sobre  a  oferta  de  disciplinas  2015/1  Para  o  Curso  de
Estatística: Estavam  sendo  esperadas  as  seguintes  disciplinas:  Séries
Temporais,  Métodos  Não  Paramétricos,  Análise  Multivariada,  Introdução  à
Econometria, Análise de Regressão e Confiabilidade. No entanto, não tendo
alunos no 7a.  período, estas disciplinas não foram solicitadas pelo Colegiado
da Estatística.



Foram solicitadas e já encaminhadas para Matrícula as seguintes disciplinas:
Amostragem,  Metodologia  Científica,  Introdução  Est.  Bayesiana,  Est.
Descritiva,  Est.  Geral,  Demografia  I,  Probabilidade  II,  Inferência  Est.  II,
Processos Estocásticos e Laboratório de Estatística, totalizando 10 disciplinas.
Foram  solicitadas  e  ainda  não  encaminhadas  para  Matrícula  as  seguintes
disciplinas: Controle de Qualidade, Probabilidade I,  Inferência Estatística I  e
Probabilidade III.  Aguarda-se o resultado do semestre 2014/2 para a análise
das necessidades dos alunos.  Sobre a oferta de disciplinas 2015/1Para os
Cursos  de  Serviços:Foram  encaminhadas  26  disciplinas  para  matrícula.
Conclusão: Foram  para  matrícula  um  total  de  36  disciplinas,  estando  4
disciplinas a espera.  OBSERVAÇÃO: Caso não tenha encaminhado ainda
sua lista de preferências, por gentileza, encaminhe. Caso também suas
preferências estejam nas disciplinas que ainda não foram para matrícula
seria  interessante  apontar  outras opções.  A distribuição será realizada
procurando atender uma disciplina do Curso de Estatística por professor.
Sobre substitutos: Encerra-se em 31/dezembro o contrato da profa. Damares,
única profa. substituta. O DEST realizou concurso em início de 2014 tendo uma
lista de quatro aprovados (Lúcia, Maria de Fátima, Márcio e Pedro), em ordem
de classificação.  O DEST já pediu a prorrogação da validade do Concurso,
porém, a prorrogação somente será possível em início do ano de 2015. Já foi
feito contato com Lúcia e Maria de Fátima. Os horários da Lúcia são restritos,
sem uma definição neste ano, talvez possibilidade nos horários da tarde; os
horários da Maria de Fátima são bem flexíveis, possibilitando pegar as turmas
da noite da Administração e Contabilidade. Sobre número de disciplinas de
cada professor: O número de disciplinas de cada professor para o semestre
2015/1 foi mencionado.  Este assunto constou em pauta para ciência dos
professores.  Retornará  numa  próxima  Reunião. 02  –  Apreciação  do
parecer da Comissão de Pesquisa à solicitação de afastamento do prof.
Edwards Cerqueira de Castro para cursar Doutorado no PPGEE/CT/UFES
no início  de  2015/1  condicionado  à  aprovação no programa em 16  de
dezembro. Segue  o Parecer  da  comissão  de  pesquisa  do  DEST  sobre  a
solicitação  de  afastamento  do  Professor  Edwards  Cerqueira  de  Castro  das
atividades  do  DEST, período  de  2  anos   (  a  partir  janeiro  de  2015)  . “O
Professor Edwards Cerqueira de Castro (SIAPE 1312893) solicita ao DEST,
documento com data de 28/08/2014, o afastamento a partir de 01/2015 para a
realização  do  curso  de  doutorado  no  Programa  de  Pós-Graduação  em
Engenharia  Elétrica-PPGEE- da Universidade da Federal  do Espírito  Santo,
UFES,  conceito  4  na  CAPES.  A proposta  de  doutorado  do  professor  está
relacionada à linha de pesquisa processamento de sinais e reconhecimentos
de  padrões  (PS)  da  área  de  concentração  automação.   Anexo  à  carta  de
solicitação,  o  professor  descreve  sobre  a  pesquisa  que  irá  desenvolver  no
programa, com o enfoque no problema de posicionamento e rastreamento de
objetos em vídeo monitoramento com o objetivo no processamento e previsão
do objeto em cena por meio de métodos não-paramétricos robustos.    A tese
será desenvolvida por  meio da orientação do prof.  Evandro O Salles e,  de
acordo com a descrição do trabalho, a pesquisa apresenta forte correlação com
a área da estatística. Como documentos adicionais na solicitação do professor,
encontram-se o currículo Lates, a ficha de inscrição na pós-graduação e a carta
de aceitação de orientação do professor Evandro O Salles. A solicitação do
professor Edwards está de acordo com a resolução CEPE/UFES 09/2003 que
fixas  normas  de  afastamento  de  docentes  para  aperfeiçoamento  em
instituições  nacionais  e  internacionais  e  esse  é  previsto  de  2  anos  com
perspectivas de prorrogação por mais 2 anos conforme o parágrafo 2 do Art 05
da Resolução no 31/2012 do CEPE/UFES. “2º O afastamento previsto no inciso



II deste artigo terá a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses, podendo
ser  prorrogado  por,  no  máximo,  mais  24  (vinte  e  quatro)  meses,  mediante
solicitação  do  docente  com  suas  justificativas  e  de  seu  orientador,  sendo
vedada nova prorrogação”. Diante do exposto e dos documentos apresentados,
a  comissão de  pesquisa  do DEST é  de  parecer  favorável  à  solicitação do
Professor Edwards, isto é, do pedido  de afastamento  das atividades do DEST,
no período de 2 anos a partir de janeiro de 2015,  para a realização do curso de
doutorado no PPGEE . Comissão Interna de Pesquisa do DEST-UFES”. Após
discussão,  considerando  que  o  professor  está  de  férias  marcadas  para
janeiro/2015 e considerando também que ainda está aguardando a aceitação
no  Programa de  Pós-Graduação,  cujo  resultado  sairá  em Edital  dia  19  de
dezembro, posto em votação, aprovado à unanimidade o afastamento do prof.
Edwards Cerqueira de Castro para realizar seus estudos de Doutorado a partir
de Março de 2015, por vinte e quatro meses, condicionado à sua aceitação
no Programa de Pós-Graduação. 03 – Apreciação do parecer da Comissão de
Pesquisa ao relatório semestral de atividades do prof. Alessandro José Queiroz
Sarnaglia referente aos estudos de Doutorado. Segue o Parecer da comissão de
pesquisa do DEST sobre o relatório de atividades e desempenho acadêmico
nos  semestre  2014-1  e  2014-2  (parcial)  pelo  Professor  Alessandro  José
Queiroz Sarnaglia, no doutorado PGEST-UFMG. “De acordo com o Art 180 da
Resolução  do  número  31/2012,  CEPE-UFES,  o  professor  Alessandro
apresenta seu relatório de atividades e desempenho acadêmico no semestre
2014-1,  no  Programa de  no  semestre  2014-1  (e  parcialmente  em 2014/2),
Elaboração de Trabalho Final. Quanto ao planejamento das atividades para o
semestre 2014/2 e 2015/1, o professor atua na conclusão de um trabalho para
possível  publicação  na  área  de  tese,  na  disciplina  Elaboração  de  Trabalho
Final.  Planeja  continuar  o  desenvolvimento  do  assunto  de  sua  tese  de
doutorado. Documentos comprobatórios estão anexados ao relatório entre eles,
a matrícula 2014/2, o histórico escolar e o relatório assinado pelo orientador.
Diante do exposto e dos documentos apresentados, a comissão de pesquisa
do DEST sugere a aprovação do relatório do Professor Alessandro referente ao
semestre 2014/1 (e 2014/2 - parcial). Comissão Interna de Pesquisa do DEST-
UFES”. Após discussão e posto em votação aprovado a unanimidade. 04 –
Apreciação do parecer da Comissão de Pesquisa ao Relatório da profa.
Martha Werneck Poubel referente ao afastamento para apresentação de
trabalho no 7ª. Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática, em
Óbidos, Portugal, de 14 a 20 de outubro. Segue o parecer da Comissão de
Pesquisa do DEST. “A professora Martha Werneck Poubel participou do evento
7º Encontro Luso Brasileiro de Historia da Matemática apresentando trabalho,
como  coprovou  o  Certificado  de  participação  e  a  programação  do  Evento.
Também  apresenta  Relatório  simplificado  da  viagem.  Tendo  o  composto,
somos de parecer favorável a aprovação do Relatório”. Após discussão e posto
em  votação  aprovado  a  unanimidade.  05  –  Apreciação  do  parecer  da
Comissão de Ensino à solicitação do Colegiado de Ciências Econômicas
sobre proposta de alteração nas disciplinas oferecidas ao Curso. Segue
parecer da Comissão de Ensino do DEST: "A Comissão de Ensino sugere que
o documento seja devolvido ao Colegiado de Ciências Econômicas para que se
pronunciem  quanto  à  suas  sugestões  de  Ementa."  Colocado  em  votação,
aprovado a unanimidade. 06 – Registro do projeto de pesquisa do prof.
Valdério  Anselmo  Reisen  intitulado  “Estudos  de  Modelos  de  Séries
Temporais e Espaço-Temporal e Aplicações”. O assunto foi amplamente
discutido, após discussão e posto em votação aprovado a unanimidade. 07 –
Apreciação do parecer da Comissão de Pesquisa à solicitação de redução
de carga horária didática do prof. Valdério Anselmo Reisen por projeto de



pesquisa  com  titulação  “Estudos  de  Modelos  de  Séries  Temporais  e
Espaço-Temporal e Aplicações”. Segue o parecer da Comissão de Pesquisa
do  DEST. “O  Prof.  Valdério  apresenta  o  projeto  de  pesquisa  “Estudos  de
Modelos  de  Séries  Temporais  e  Espaço-Temporal  e  Aplicações”  para  ser
registrado no DEST. O projeto já foi registrado na PRPPG/UFES sob o número
4259-2013 Além disso, solicita redução de sua carga horária didática no DEST
em  20  horas,  baseando  a  sua  solicitação  em  sua  produção  científica  nos
últimos dois anos. A produção apresentada teve o total de 447 pontos, segundo
os critérios aprovados pelo DEST e cobre a pontuação mínima exigida para a
redução  de  carga  horária  solicitada. Baseado  no  exposto,  a  comissão  de
pesquisa  do  DEST  é  de  parecer  favorável  à  solicitação  do  Prof.  Valdério
Anselmo  Reisen. Por  outro  lado,  lembramos  alguns  artigos  pertinentes  da
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”. Após
discussão e posto em votação aprovado a unanimidade.. 08- Apreciação da
solicitação da profa Luciana Graziela de Godoi para afastamento nos dias
14, 15 e 16 de dezembro para participação em Banca de Doutorado, na
UFMG, sem prejuízo das atividades didáticas.  Após discussão e posto em
votação,  aprovado a  unanimidade. 09-  Indicação de nomes de  professor
para  compor  a  Comissão  de  Avaliação  de  Iniciação  Científica.  Em
discussão, foram indicados os professores com Projeto de Pesquisa no DEST,
professores  Fábio  Alexander  Fajardo  Molinares  e  Valdério  Anselmo Reisen.
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, 28 de novembro de 2014. 


