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Ata da 21ª Reunião Extraordinária, em 4 de abril de 2018. 
 
 

No dia quatro de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso de 1 
Graduação em Estatística, para a realização da vigésima primeira Reunião Extraordinária, presidida pela 2 
Coordenadora, Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Participaram da discussão os 3 
representantes docentes no Colegiado: Jony Arrais Pinto Júnior (chefe do GET), Mariana Albi de O.Souza 4 
(GET), Moisés Lima de Menezes (GET), Douglas Rodrigues Pinto (GET), Núbia Karla de O.Almeida 5 
(GET), José Rodrigo de Moraes (GET), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Nancy de Souza Cardim 6 
(GAN). Representando os alunos, estava presente Ronaldo Lacerda Mello Filho. Dando início às discussões 7 
foi apresentado o Ponto único de Pauta – Pedido de quebra de pré-requisito de estágio de 20 horas do 8 
aluno André Ribeiro. A coordenadora lembrou a todos sobre o Artigo 3º da Resolução GGV nº 01/2017 9 
que estabelece que, para realizer estágio de 20h semanais, o aluno precisa preencher algum dos seguintes 10 
requisitos: (a) Ter sido aprovado nas disciplinas Estatística II e Métodos Computacionais para Estatística 11 
II ou disciplinas equivalentes, ou (b) Ter sido aprovado na disciplina Estatística I e possuir coeficiente de 12 
rendimento superior ou igual a 6,0. O solicitante cursou a disciplina Estatística I, mas possui coeficiente de 13 
rendimento igual a 5,6, não preenchendo o requisito b). Por sua vez, o solicitante também não preenche o 14 
requisito a) porque não está inscrito na disciplina Métodos Computacionais, não tendo sido aprovado ainda 15 
nela e em nenhuma disciplina equivalente. Mas, uma vez que o aluno foi aprovado na seleção de Estágio, 16 
o Colegiado decidiu, por 5 votos a 4, permitir que o aluno faça o Estágio, mas condicionando a sua 17 
renovação, se e somente se o mesmo for aprovado na disciplina Métodos Computacionais para Estatística 18 
II. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Coordenadora e eu, Jony Arrais Pinto Júnior, 19 
lavrei a presente Ata. 20 
 

 


