ATA DA SESSÃO No 1.004 - DO CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Às dezenove horas (19h) do dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito (29.08.2018), foi iniciada a sessão
plenária do CONRE-3 - Conselho Regional de Estatística da 3ª Região. Presentes na sessão via conferência de vozweb os Conselheiros efetivos e Suplentes: Doris Satie Maruyama Fontes, Ines Nobuko Nishimoto, Julio Adolfo Zucon Trecenti e Nathália Demétrio Vasconcelos Moura; os Conselheiros: Adriana Maria Marques da Silva, Alessandro
Zito Gomes, Edmar Wilson Alvarenga, Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, Marcelo Pires Fernandes, Marcos Antonio Coque Junior, Marcelo Ventura Freire, Mário Hissamitsu Tarumoto, Mauro Correia Alves, Nara Regina Spall
Martins, Paula Regina Bonifácio dos Santos, Paulo Cesar Ferreira Lima e Regina Albanese Pose justificaram suas
ausências. O Senhor Presidente do CONRE-3 verificando o quórum declara aberta a sessão via conferência de vozweb. Foi apreciada e aprovada a Ata Da Sessão Anterior; Foram aprovados os cancelamentos por falecimentos dos
Estatísticos Vivaldo Armelin e Newton Nogueira; Foi aprovado o pedido de registro do Estatístico Ademir Fernandes; Foi aprovado o pedido de registro da Empresa Data News Brasil Opnião e Consultoria Ltda; Em seguida foi
discutido sobre decisões sobre o SINAPE (24-28 de setembro de 2018) e ficou decido que o CONRE-3 montará a
TENDA ESTATÍSTICA para que seja possível mostrar aos professores e alunos a função da difusão do uso de estatística de forma lúdica aos alunos de Ensino Básico; a conselheira Doris levará a sua tábua de Galton e promover algumas atividades handson como a medição da palma de mãos de todos que passarem pelo estande, amostragem,
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http://www.conre3.org.br/portal/tenda_estatistica_sbpc_ufal_2018/); distribuiremos o Flyer do CONRE-3, contendo informações genéricas que servem tanto para alunos como professores saberem sobre o nosso mercado,
aplicações, etc; um informativo específico sobre o CONRE-3 contendo uma entrevista com o presidente Julio para
falarmos sobre quem somos, o que fazemos, nossas conquistas; divulgar estatísticas de formação; levaremos um
notebook para quem quiser fazer registro na hora e mostrar online os resultados do PesqEle, aplicativo para fiscalização das pesquisas eleitorais; tábua de Galton. Podemos fazer a medição de mãos de todos que passarem pelo
estande. http://www.conre3.org.br/portal/tenda_estatistica_sbpc_ufal_2018/; decoração da TENDA: pequenos
cartazes com informações diversas para destacar áreas de aplicação em estatística; pede-se também que quem
possa se voluntariar para ajudar na tenda avise-nos com a máxima urgência; funcionamento será de 2ª até 6ª, das
9h às 17h; a Mesa Redonda do CONRE-3 terá breve abertura da conselheira Doris e será mediada pelo conselheiro
Julio, com convidados já confirmados: Prof. Paulo Canas Rodrigues (UFBA) e Prof. Francisco Louzada Neto (ICMCUSP). Em seguida foi discutido sobre fiscalização do PesqEle com as seguintes atualizações: duas empresas estão
se registrando por conta de notificações enviadas; haverá mais uma rodada de notificações nas próximas semanas;
já há 620 pesquisas registradas para as eleições de 2018; existe uma possibilidade de de o presidente Júlio conceder uma entrevista à rede Globo sobre a ferramenta. Em seguida discutiu-se sobre um artigo sobre pesquisas
eleitorais que Julio pretende escrever para esclarecer sobre os resultados das pesquisas frente aos resultados reais

na urna. Em seguida foi discutido sobre uma nova proposta de apresentação para ingressantes e pede-se que
todos nos auxiliem no desenvolvimento de um material lúdico e esclarecedor sobre a nossa profissão para que
possamos enviar às escolas básicas. Nada mais sendo dito, o Presidente do CONRE-3 Senhor JULIO ADOLFO ZUCON
TRECENTI encerrou a sessão às 21h.
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