
 
 

ATA DA SESSÃO No 1.015 - DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO, REALI-

ZADA NO DIA VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Às dezenove horas (19h) do dia vinte e um de agosto dois mil e dezenove (21.08.2019), foi iniciada a 

sessão plenária do CONRE-3 - Conselho Regional de Estatística da 3ª Região.  Presentes na sessão 

via conferência de voz-web os Conselheiros efetivos e Suplentes: Adriana Maria Marques da Silva, Doris 

Satie Maruyama Fontes, Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, Mário Hissamitsu Tarumoto, Marcos Antonio 

Coque Junior, Nathália Demétrio Vasconcelos Moura, Ângela Tavares Paes, Ines Nobuko Nishimoto, 

Mauro Correia Alves, Marcus Emmanuel Soares de Araújo, Nara Regina Spall Martins, Paulo Cesar Fer-

reira Lima e Regina Albanese Pose; o conselheiro Marcelo Ventura Freire justificou sua ausência; A 

Senhora Presidente do CONRE-3 verificando o quórum declara aberta a sessão via conferência de voz-

web. Foi apreciada e aprovada a Ata Da Sessão Anterior; Foram aprovados os registros dos Estatísticos 

ANGELICA MARIA TORTOLA RIBEIRO, ANNANDA ELLEN GOMES DA COSTA, ELENIR BARRETO TABORDO, 

JULIANY ARAUJO DE JESUS FERNANDES DE MACEDO, LARYSSA DEL CORSO COSTA, LEANDRO ANTONIO 

JIOMEKE, LUCAS MATTOS SOUZA, MARCELA ALMEIDA ALVES, VINICIUS PINHEIRO NUNES e VÍTOR 

PACAGNELLA MARIN; Foram aprovados os registros provisórios dos Técnicos em Estatística ANA LAURA 

BERNO, BIANCA KAORI SHIGUIHARA, DANIEL MARINI PERPÉTUA, EDUARDO HENRIQUE GEROLAMO, 

ELBERDAN BARBOSA LOPES, ERIC PEREIRA DO ESPIRITO SANTO, EVELYN ROCHA, HEITOR ANDRADE 

OLIVEIRA, LUCAS SHINJI TAKAKURA e VINICIUS APARECIDO OTÁLORA PEREIRA; Foram aprovados os 

registros das empresas ANGULO INSTTITUTO ANALITICO DE PESQUISAS LTDA, INTERATIVA COMERCIO 

E SERVIÇOS EIRELI, LM ASSESSORIA ESTATÍSTICA LTDA e R6 ESTATÍSTICA E TREINAMENTOS LTDA; 

Foi aprovado o registro secundário do estatístico JOÃO ULISSES BARATA DA SILVA; Foi aprovada a 

reativação de registro do Estatístico RAFAEL RODRIGUES DE MORAES; Foram concedidos os pedidos de 

baixas dos estatísticos MARIA CECILIA DE MORAIS LAIZA, VERA LUCIA FERRAZ DOS SANTOS FRAN-

CISCO e WILIAN MITSUO OKAI; Foi Indeferido o pedido de baixa da empresa IPSOS BRASIL PESQUISAS 

DE MERCADO LTDA; Foram aprovados os cancelamentos por falecimentos dos Estatísticos CELINA YU-

RIKO MASSIMOTO, FREDERICO PIMENTEL GOMES, GLOWER LOPES KUJEW, JOAO PAULO CONTIN, JU-

LIO GNAP, LEOBINA DE SOUZA MIRANDA, OCTAVIO ARMINIO GERMEK e SIDNEY FALAGUASTA HOR-

TELLI; Foram aprovados os cancelamentos por falecimentos dos Técnicos em Estatística ALCYONE DE 

LAMARE, ANA MOYA DE ANDRADE, DANIEL GOMES CORREA, ENIO JOSE DE OLIVEIRA, LAURINDO VAZ 

DA SILVA e MAURO JORDAO DA SILVA; Em seguida foi efetuado um informe sobre as redistribui-

ções geográficas dos CONREs estabelecido pelo CONFE através da Resolução 330 e ficou decido 

que devemos iniciar uma forte campanha para aumentar o número de profissionais e empresas regis-

tradas no CONRE-3 a fim de compensar as perdas na arrecadação a partir de 220, já que o estado do 

Paraná passará para o CONRE-4 e os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul passarão para o 

CONRE-1; Em seguida foi discutido um planejamento para fortalecimento do CONRE3 e concluí-

mos o sucesso de nossas campanhas dependerá do efetivo envolvimento de todos os conselheiros, 

assim, esperamos contar com o apoio, sugestões e ações concretas de todos. Ações planejadas: 1) junto 

às universidades: participação de cerimônias de colação de grau, aulas inaugurais e eventos estatísticos; 



 
 

2) criação de materiais (principalmente mini-vídeos) de apoio à divulgação/ensino de estatística – orga-

nizar uma lista de escolas, professores e coordenadores dos Ensinos Fundamentais 1, 2 e Médio, públicos 

e privados, para receber nossos materiais; organizar grupo de voluntários para coordenar esse projeto; 

Em seguida foi discutido sobre o planejamento das atividades internas e ficou decidido que as 

próximas plenárias ocorrerão nos dias 24 de setembro (terça-feira), 23 de outubro (quarta-feira) e 26 

de novembro (terça-feira); nas atividades pagas com o apoio do CONRE-3, buscar descontos de 50% a 

75% para os nossos conselheiros, conforme a possibilidade financeira do parceiro; daremos continuidade 

bimestralmente às Desconferências, intercalando com Meetups, de forma gratuita; realização do nosso 

XVI ENCONTRO ESTATÍSTICO possivelmente no dia 9 de novembro com a sugestão de seguintes temas: 

divulgação de dados públicos, auto ML e ferramentas de visualização; Em seguida foi discutido sobre 

a formação dos novos bacharéis em estatística pela FMU via EaD e, como cursos a distância não estão 

previstos na nossa legislação, precisaremos discutir com o sistema CONFE/CONREs sobre as implicações 

no registro de seus egressos. Informes: o XV Encontro do CONRE-3 que aconteceu no sábado, dia 

06/06/2019, foi um sucesso com a lotação do auditório (100 pessoas), contando com as seguintes 

atividades: Palestra 1 – Porque explicar modelos "caixa preta" é importante e como fazer isso! - Angélica 

Custódio (formada em Estatística pela UFSCar, com graduação sanduíche na Universidade de Tecnologia 

e Economia de Budapeste); Palestra 1: Impactos da LGPD na profissão do estatístico - Luiz Uehara 

(Advogado especialista em Proteção de Dados (CIPM e Exin Data Protection). Sócio fundador do CL 

Advogados. Mais de 12 anos de atuação como advogado, especializado em direito internacional e priva-

cidade de dados) e Clarissa Luz (Sócia fundadora do CL Advogados. Diretora Executiva do Tech InnoLab 

da Berkeley Law Society. Fundadora do Elas_inTech. Advogada especializada em Proteção de Dados, 

Cibersegurança, Direito da Tecnologia e Propriedade Intelectual pela University of California, Berke-

leyPLE (2017)); deu-se espaço para o patrocinador do evento, PicPay que abordou a Área de Dados da 

empresa, Pedro Cerdeira; terminando a manhã com uma Mesa Redonda: Proteção de Dados e Modelos 

Caixa Preta, como fica o estatístico no meio disso tudo?, com os debatedores Angélica Custódio - 

C6Bank; Luiz Uehara - CL Advogados; Clarissa Luz - CL Advogados; Pedro Cerdeira – PicPay, com a 

mediação da conselheira Adriana Silva - ASN.rocks e Vice Presidente do CONRE-3; Júlio ministrou duas 

palestras: em 07/05/2019, para falar da carreira no FMU, e 10/05/2019 no INSPER, com o tema “Pro-

gramação em Ciência de Dados: Academia, Mercado e Futuro Profissionais”; Regina deu uma palestra 

na Semana de Orientação Profissional na FECAP; Doris deu uma palestra aos ingressantes da UFMT no 

dia 08/05/2019, assim como participou da colação de grau da turma da estatística da UFMT, no mesmo 

dia; em 25/05/2019 o CONRE-3 promoveu com sucesso o workshop “Como a pesquisa qualitativa pode 

enriquecer o repertório e a análise estatística”, com publicitária e especialista em marketing Paola Gobbi, 

na sede do CONRE-3; dia 29/05/2019, Doris participou da XIII Semana da Estatística (SEST-2019) da 

UFC, como convidada e palestrante da abertura do evento; nos dias 24 e 25/05/2019, Julio e Adriana 

participaram de uma reunião promovida pelo CONFE em sua sede, no RJ; em 31/05/2019, Doris falou 

no ciclo de Seminários de Educação Estatística mantida pelo Prof. Dr. Marcos Magalhães (IME-USP) 

abordando o tema Tenda Estatística na Divulgação da Nossa Área; em 31/05/2019, Julio e Adriana 

participaram da 64ª RBras e 18º SEAGRO na UFMT/MT, na Sessão Temática 7 organizada pelo CONRE-



 
 

3: Formação de Estatísticos e Desafios da Profissão; a conselheira Ines, juntamente com o convidado 

Rogério Rocha, da SPSS, organizaram um workshop de Introdução à Análise de Dados com o IBM-SPSS, 

dados em dois dias, 24/04/2019 e 04/05/2019, na sede do CONRE-3; o CONE-2019 aconteceu no dia 

08/06/2019 em Salvador, com a cooperação in-loco do CONRE-5, em cujo evento a conselheira Fer-

nanda deu uma palestra; Doris foi convidada a dar uma palestra no V DIA DO ESTATÍSTICO organizado 

pela UFU em 12/06/2019; a conselheira Ângela foi convida a falar sobre a nossa carreira aos estudantes 

do Ensino Médio do Colégio Ítaca; em 23/07/2019, a presidente Adriana participou da Reunião Câmara 

de Profissões Regulamentadas - Ref: 63º Congresso Estadual dos Municípios, organizada pelo Conse-

lhão-SP, na APM-Associação Paulista de Municípios; em 27/07/2019 ocorreu aqui na sede do CONRE-3 

a 1ª Desconferência, sob coordenação da Presidente Adriana, organizada da seguinte forma - Grupo 1: 

Como traduzir um dilema em solução e como mensurar essa solução; Grupo 2: Desenvolvendo sistemas 

inteligentes de forma responsável; Grupo 3: Como a internet das coisas (IoT – internet of things) incre-

menta a ciência de dados; Grupo 4: Ciência de dados é suficiente para criação de valor?; apesar do 

sucesso de evento, concluímos que haverá mais dinamismo e aproveitamento dos conteúdos discutidos 

se houver menos grupos, talvez 3 no máximo; em 05/08/2019 a conselheira Doris participou de uma 

mini-reunião de mentoria com no IME-USP com os membros do IME-JR; em 16/08/2019 Ines participou 

de uma cerimônia de Colação de Grau da UNICAMP com 13 formandos; marcamos para o dia 28/08/2019 

uma reunião de planejamento de comunicação com o estatístico Diego Camargo; dia 30/08/2019 a 

presidente Adriana participará da cerimônia de Colação de Grau da UFPR, com 12 formandos; de 22 a 

27 de julho de 2019, o CONRE-3 coordenou (a convite da SBPC), juntamente com a Profa Lisbeth Cor-

dani (IME-USP), as atividades da TENDA DA ESTATÍSTICA montada na UFMS, câmpus de Campo Grande 

(MS), como parte integrante da 71ª Reunião Anual da SBPC; Nada mais sendo dito, a Presidente do 

CONRE-3 Senhora ADRIANA MARIA MARQUES DA SILVA encerrou a sessão às 20h45 -------------------   

 


