
Caríssimos colegas, 
 
Peço licença para uma rápida apresentação, me chamo Peter de Matos Campos e sou professor 
de Estatística do Departamento de Matemática e Estatística da UFSJ a 21 anos. Durante esse 
período tive a oportunidade de desempenhar várias funções administrativas na instituição 
como, por exemplo, participei dos colegiados dos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia 
Mecânica, da comissão que propôs a criação do curso de Licenciatura em Matemática, do 
Conselho Deliberativo Superior - CONDS, atual Conselho Universitário – CONSU, assim como 
fui chefe de gabinete da reitoria entre os anos de 2004 e 2013. 
 
Na docência, tenho transitado entre diversos cursos de graduação da instituição como, 
Psicologia, Educação Física, Engenharia de Produção e Administração, por exemplo, lecionando 
disciplinas de Estatística e Probabilidade. São 13 anos em sala de aula tendo o privilégio de 
vivenciar várias realidades, de me relacionar com públicos diversos. 
 
Na extensão tive a oportunidade de fazer parte da equipe do Laboratório de Estratégia e Meio 
Ambiente – LEMA, projeto multidisciplinar, onde era um dos coordenadores; participo 
voluntariamente do Clube de Desbravadores DEL REI, projeto de complementação educacional 
que trabalha com crianças de 10 a 15 anos, onde fui diretor por 10 anos e atualmente sou 
conselheiro.  
 
Na pesquisa, desde que retornei a UFSJ do doutoramento, em março de 2018, tenho trabalhado 
com Geoestatística, uma das três áreas da Estatística Espacial. Fui um dos membros fundadores 
do Grupo de Pesquisa em Estatística Espacial da UFLA – GPS/UFLA, grupo de pesquisa 
cadastrado no CNPq do qual continuo a fazer parte. 
 
Considerando esse flash de minha experiência institucional e, por acreditar que com dedicação 
e trabalho poderemos trazer contribuições para as discussões do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - CONEP, solicito seu apoio e peço que vote em meu nome como seu representante. 
 
A eleição será no dia 08 de maio próximo, uma quarta-feira, das 08:00 às 23:00 (Brasília) de 
forma eletrônica. Para votar basta acessar o endereço www.eleicoes.ufsj.edu.br, buscar a 
eleição definida pelo Edital 001/2019 e seguir as instruções da tela. 
 
Cordialmente, 
 
Prof. Dr. Peter de Matos Campos 
UFSJ/DEMAT 
pmcampos@ufsj.edu.br 
(32) 99941-2344 
 
   
 


