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Ata da 20ª Reunião Extraordinária, em 6 de fevereiro de 2018 
 
 

No dia seis de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso de 1 
Graduação em Estatística, para a realização da vigésima Reunião Extraordinária, presidida pela 2 
Coordenadora, Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Participaram da discussão os 3 
representantes docentes no Colegiado: Douglas Rodrigues Pinto (GGV), Marco Aurélio dos Santos Sanfins 4 
(GET), José Rodrigo de Moraes (GET), Moisés Lima de Menezes, Jony Arrais Pinto Júnior (GET), Mariana 5 
Albi de Oliveira Souza (GET)l, Luis Antonio Kowada (TCC) e Nancy de Souza Cardim (GAN). Dando 6 
início às discussões foi apresentado o Ponto único de Pauta – Pedidos de rematrícula. Com base no 7 
material enviado a todos previamente e no Parágrafo Primeiro do Artigo 41 do Regulamento dos Cursos de 8 
Graduação da UFF, o colegiado decidiu o seguinte: (i) Indeferir o pedido de rematrícula do aluno 9 
BERNARDO NUNES DE MEDEIROS (matrícula 113054006), pois o aluno já cursou 9 períodos e faltam 10 
6 períodos para a integralização curricular, totalizando 15 semestres; (ii) indeferir o pedido de rematrícula 11 
da aluna CAROLINA MARTINS DE MEDEIROS (matrícula 213054066) uma vez que a aluna ainda tem 12 
matrícula ativa; (iii) indeferir o pedido de rematrícula do aluno HUGO VIEIRA FIARES PEREIRA 13 
(matrícula 113054019), uma vez que o aluno já cursou 9 períodos e faltam 6 períodos para a integralização 14 
curricular, totalizando 15 semestres; (iv) deferir o pedido de rematrícula do aluno RONALDO LACERDA 15 
MELLO FILHO (matrícula 215054103), uma vez que o aluno já cursou 4 períodos e faltam 6 períodos para 16 
a integralização curricular, totalizando 10 semestres; (v) deferir o pedido da aluna CAROLINA TORRES 17 
BICHARA (matrícula 115054067), uma vez que ela já cursou 5 períodos e faltam 6 períodos para a 18 
integralização curricular, totalizando 11 semestres; (vi) deferir o pedido do aluno JORGE RACHID 19 
(matrícula 113054020), pois ele já cursou 6 períodos e faltam 6 períodos para a integralização curricular, 20 
totalizando 12 semestres; (vii) deferir o pedido da aluna BÁRBARA GUIMARÃES DE AZEVEDO 21 
(matrícula 115054054), pois ela já cursou 6 períodos e faltam 6 períodos para a integralização curricular, 22 
totalizando 12 semestres. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Coordenadora e eu, Jony 23 
Arrais Pinto Júnior, lavrei a presente Ata. 24 
 

 


