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Ata da Reunião Extraordinária 21-A, em 2 de maio de 2018. 
 
 

No dia dois de maio de dois mil e dezoito, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso de Graduação 1 
em Estatística, para a realização da Reunião Extraordinária que recebeu numeração 21-A, 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), José Rodrigo de Moraes (GET), 5 
Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Nancy de Souza Cardim (GAN). Representando os alunos, estava 6 
presente Evellyn Araujo das Chagas. Dando início às discussões foi apresentado o Ponto único de Pauta 7 
– Pedido de quebra de pré-requisito de estágio de 30 horas do aluno Pedro Maurício Ximenes. A 8 
coordenadora lembrou a todos sobre o Art. 4º da Resolução de Estágios, que diz que para realizar um 9 
estágio de 30 h semanais o aluno deverá satisfazer algum dos requisitos (a) ter sido aprovado em Inferência 10 
ou (b) ter sido aprovado em Estatísticas e Indicadores e possuir CR maior ou igual a 6,5. Informou que o 11 
aluno o aluno ainda não cursou Inferência e, embora tenha sido aprovado em Estatísticas e Indicadores, 12 
seu CR é de 5,5. Kowada se declarou contra a quebra da regra, pois, de um modo geral, acha ruim o 13 
Colegiado criar regras e ficar quebrando estas regras. Disse que, se for o caso, seria melhor reformular as 14 
regras para ficarem mais flexíveis. Moisés lembrou que o histórico não está completo com todas as 15 
reprovações. Observa-se  que há semestres em que o aluno só foi aprovado em 2 disciplinas e há casos em 16 
aprovação em apenas 1 disciplina. Ele ainda tem pelo menos mais 4 semestres pela frente, caso faça e seja 17 
aprovado em todas as disciplinas de cada semestre, após 2018-1. Ou seja, há uma previsão mínima de 12 18 
semestres se houver dedicação. Disse temer que a quebra do requisito  de CR 6,5 para que o aluno realize 19 
um estágio de 30h possa prejudicar ainda mais o andamento do curso que me parece bem complicado sem 20 
estágio. Por esses motivos, era contra a quebra do pré-requisito. Também votaram contra os professores 21 
Jony, José Rodrigo, Mariana e Nancy. Com abstenção do prof. Douglas e voto favorável da representante 22 
discente Evellyn, o pedido do aluno foi recusado pela maioria dos presentes. Nada mais havendo a tratar, a 23 
reunião foi encerrada pela Coordenadora e eu, Jony Arrais Pinto Júnior, lavrei a presente Ata. 24 
 

 
 

 
 

 


