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Concessão de tulo de professor emérito ao Celso Chiarini
.

Magnífica Reitora Prof.a Márcia Abrahão Moura,
I. RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Este parecer refere-se ao pedido do Instituto de Ciências Exatas de que a UnB conceda título de professor emérito a Celso
Chiarini. A solicitação está acompanhada de Memorando do IE, Proposta de Indicação formulada pela professora Ana
Maria Nogales de Vasconcelos, apresentada e aprovada pelo Departamento de Estatística e pelo Conselho do IE, em sua
932ª Reunião, de 4 de abril de 2017, Memorial e Curriculum do referido professor.
A documentação apresenta a dedicação do docente a atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão muito focadas na
Estatística, mas não apenas nesta área do conhecimento, como será relatado a seguir.
Na década de 1960, Celso Chiarini ingressa no curso de Estatística, graduando-se em 1965 na Escola Nacional de Ciências
Estatísticas, vinculada ao IBGE, logo depois de iniciar suas atividades na área em atividades profissionais na área.
Em 1966, ou seja, apenas um ano após sua graduação, recebe convite para atuar como Auxiliar de Ensino na Fundação
Ensino Especializado de Saúde Pública, atual Escola Nacional de Saúde Pública, vinculada à Fiocruz, o que o levou a
estabelecer um caminho contínuo ligado à docência e à aplicação de seu conhecimento à questões ligadas à saúde e à
biologia.
Em 1969, é convidado à integrar o corpo docente da UnB, iniciando sua trajetória em nossa Universidade, como professor
ligado ao Instituto Central de Biologia, como pode ser observado em: https://www.atom.unb.br/uploads/r/fundacaouniversidade-debrasilia/5/7/d/57d8501148321a98398c34eff3aff1a3f7912643ac52f23873da123c03ea35fe/Ato_da_Reitoria_1969_0332.PDF
Durante mais de 20 anos de atividades na UnB em sala de aula, em pesquisas e na comunicação do conhecimento com a
sociedade, o professor Chiarini teve papel destacado em atividades de gestão universitária, acumulando responsabilidades
como Diretor de Assuntos Acadêmicos, membros de diversas comissões, câmaras e conselhos, tais como CEG e CEPE,
além de ter desenvolvido um papel de destaque na antiga Comissão Permanente de Concurso Vestibular, Copeve,
posteriormente transformada em CESPE e hoje CEBRASPE.
Em 1972, teve papel essencial na Comissão que analisou as possibilidades de início de curso de Estatística na UnB, não só
participando da criação do Departamento de Estatística, como assumindo sua subchefia. Posteriormente, foi chefe do
Departamento em dois períodos, entre 1982 e 1984, e entre 1987 a 1990, momento no qual ofereceu apoio necessário à
criação do Departamento de Ciência da Computação (CIC).
O professor Chiarini também teve atuação de relevo na criação do mestrado em Estatística e Métodos Qualitativos em
parceria com a Embrapa em 1974, programa pelo qual teve sua dissertação "Esquema sequencial de jogo com variação
geométrica do valor da aposta" aprovada. Posteriormente, em 1983, defendeu com conceito máximo em todas avaliações
que fez durante seu doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, tese intitulada "A distribuição
de possibilidades do quociente de variáveis aleatórias normais: determinação, propriedades, tabela e algumas aplicações".
Em sala de aula, teve suas atividades multidisciplinares reconhecidas por estudantes de graduação e de pós-graduação que
participaram de disciplinas como "Bioestatística", "Introdução ao processamento de dados", "Teoria de estimação e testes"
e "Formação de assessores em métodos quantitativos".
Sua atuação no Departamento de Estatística transcendeu os muros de sua unidade acadêmica com parcerias que levaram à
parcerias constantes em atividades ligadas à Saúde, à criação do Mestrado em Fitopatologia da UnB, iniciativa com
destaque nacional e internacional, e por meio da aplicação do conhecimento desenvolvido na Universidade em parcerias
com o Ministério da Educação, local no qual pode contribuir com o aprimoramento das estatísticas educacionais.
Além do resumido percurso relatado acima, vale destacar neste parecer que Chiarini foi consultor do CNPq e presidente
do Conselho Regional de Estatística entre 1988 e 1989, ano no qual foi aprovado em concurso para professor titular da
UnB.
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Mesmo depois de sua aposentadoria em 1993, continua a desenvolver atividades junto a instituições como a Embrapa e a
Universidade Católica de Brasília, promovendo a Estatística e contribuindo com a ampliação do mercado de trabalho dos
seus profissionais.
Sua trajetória é ressaltada pelo Departamento de Estatística, que não só iniciou este processo de entrega de título como
professor emérito, mas também designou o espaço de convivência do novo Prédio CIC/EST de "Espaço Celso Chiarini".
III. CONCLUSÃO
Estando à disposição para esclarecimentos adicionais e diante das informações que compõe este processo, sintetizadas e
comentadas no relato acima, que demonstram a excelência, a dedicação e o esforço permanente em atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão, como relator, parabenizo o Instituto de Ciências Exatas pela iniciativa e encaminho voto
favorável ao Conselho Universitário da UnB para concessão de título de professor emérito a Celso Chiarini.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Oliveira Paulino, Membro do Conselho Universitário, em
01/12/2017, às 12:36, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1940919 e o código CRC
C9CBC950.
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