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Ata da 51ª Reunião Ordinária, em 19 de julho de 2019. 
 

Pauta:  
1 – Aprovação da Ata da reunião anterior 
2 – Pedidos de quebra de pré-requisito (2 alunos); 
3 – Pedidos de Extensão de Prazo (6 alunos) 
4 – Inclusão da disciplina Álgebra Linear II como optativa; 
5 – Inclusão de equivalências das disciplinas da Economia 
6 – Análise do Conteúdo Programático da disciplina Estatística II. 
7 – Assuntos Gerais. 
 
 
  
Às onze horas do dia dezenove de julho de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do Instituto de 1 
Matemática e Estatística, reuniram-se, em primeira convocação, os Membros do Colegiado do Curso de 2 
Graduação em Estatística, para a realização da quinquagésima primeira Reunião Ordinária, presidida pela 3 
Coordenadora, Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Estavam presentes os seguintes 4 
representantes docentes do Colegiado: Patrícia Lusié Velozo da Costa (chefe do GET), Mariana Albi de 5 
O.Souza (GET), Moisés Lima de Menezes (GET), Douglas Rodrigues Pinto (GET), Núbia Karla de O. Almeida 6 
(GET), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC) e Hugo Henrique Kegler dos Santos (GET). Os representantes dos 7 
discentes presentes na reunião foram Thamires Louzada Marques e Luiz Felipe Barra. 1º: A coordenadora 8 
iniciou a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior. A Profª Patrícia apresentou as correções. Com 9 
as modificações, a Ata foi aprovada. 2º. A coordenação recebeu 2 pedidos de extensão de prazo. O 10 
primeiro foi do aluno André Ribeiro Pinheiro da Silva (215054113), que solicitou cursar a disciplina 11 
obrigatória Projeto Final I junto com Análise Multivariada. A coordenadora informou que solicitou ao 12 
aluno informações sobre a ferramenta estatística a ser utilizada no trabalho de conclusão de curso, mas 13 
o aluno não respondeu. Sem essa informação, o Colegiado não pode analisar o pedido do aluno. O 14 
segundo pedido foi da aluna Wu Xin (119054007) de cursar Probabilidade II junto com Cálculo II-A. 15 
Colocado em votação, o pedido foi negado, dada a importância do conteúdo de Cálculo II-A no 16 
aprendizado de Probabilidade II. 3º A coordenadora recebeu 6 pedidos de extensão de prazo. O primeiro 17 
pedido foi o da Larissa Serafim Melo (212054072), que solicitou 1 período para cursar a disciplina Projeto 18 
Final II e concluir o curso. Como ela cursou 12 semestres, o Colegiado deferiu o pedido. O segundo pedido 19 
foi da aluna Michele Maria (411054055) que solicita 2 períodos para cursar as disciplinas de Projeto Final 20 
I e II. Como a aluna já cursou 13 semestres, o Colegiado só concedeu 1 período, segundo o Regulamento. 21 
O terceiro pedido foi do aluno Wilson da Mota Martins de Almeida, que solicita 2 períodos para cursar a 22 
disciplina Projeto Final II e mais 131 horas de disciplinas optativas. Como o aluno concluiu o 11º período, 23 
o Colegiado indeferiu porque o aluno não ultrapassou o tempo máximo de permanência no curso (12 24 
semestres). O quinto e último pedido válido é o da Carolina Martins de Medeiros (213054066). Ela solicita 25 
3 períodos mas pelo Regulamento o Colegiado só pode dar mais 2 períodos para a integralização. A aluna 26 
cursou 12 semestres e ainda faltam algumas disciplinas obrigatórias e 459 horas de optativas. O Colegiado 27 
deferiu o pedido de 2 semestres. O sexto e último pedido foi do aluno João Pedro Azevedo da Silva 28 
(114054057), que cursou 11 semestres e solicita mais 1 semestre. O pedido foi indeferido porque o aluno 29 
não alcançou o período máximo de 12 semestres. 4º. A coordenadora apresentou o pedido dos alunos de 30 
inclusão da disciplina Álgebra Linear II (GAN00164) como disciplina optativa do curso. Após a análise da 31 
ementa da disciplina, o Colegiado aprovou por unanimidade a inclusão dessa disciplina, sendo a disciplina 32 
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GAN00007 Introdução à Algebra Linear como pré-requisito. 5º Trata-se de um pedido dos alunos. São 3 33 
equivalências de disciplinas optativas existentes no nosso currículo. O primeiro pedido foi a inclusão da 34 
equivalência da disciplina existente no currículo, a Teoria Econômica Aplicada I (SEN00070) com a Teoria 35 
Microeconômica I (SEN00072). Após análise da ementa das disciplinas, o Colegiado aprovou a inclusão. O 36 
segundo pedido foi a inclusão da equivalência da disciplina existente no currículo, a Teoria Econômica 37 
Aplicada II (SEN00071) com Teoria Macroeconômica I (SEN00076). O Colegiado deferiu o pedido, após 38 
análise da ementa das disciplinas. O terceiro pedido foi a inclusão da equivalência da disciplina Estatística 39 
em Finanças I (GET00154) com Economia Financeira (SEN00158). Após comparação da ementa e a 40 
explicação do representante dos alunos Luiz Felipe, o Colegiado indeferiu o pedido. 6º Trata-se de um 41 
pedido da Profª Núbia, que ministrou a disciplina Estatística II (GET00182) nesse semestre (2019.1). Ela 42 
sugere que a Coordenação solicite ao GET uma revisão do conteúdo programático da disciplina, bem como 43 
uma maior uniformidade dos tópicos que são abordados na disciplina pelos diversos professores que a 44 
ministram. Após discussão, o Colegiado concordou com o seguinte encaminhamento: A chefe do GET irá 45 
realizar uma reunião com os docentes do GET para discutir o conteúdo programático da disciplina 46 
Estatística II. 7º Sendo a última reunião do Colegiado do mandato da atual coordenadora, a mesma 47 
agradeceu a participação e a contribuição de todos os presentes para a melhoria do curso de graduação 48 
em Estatística da UFF nesses 4 anos. A nova chapa foi eleita e a portaria de designação foi publicada no 49 
Boletim de Serviço da UFF no dia 11 de julho de 2019. Foram designadas como coordenadora a profª Ana 50 
Maria Lima de Farias, de matrícula SIAPE nº 311506 (Portaria nº 64.382, p.58) e como vice-coordenadora 51 
a profª Mariana Albi de Oliveira Souza, de matrícula Siape º1809003 (Portaria nº 64.383, página 59). O 52 
mandato será de 4 anos a partir do dia 2 de agosto de 2019. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 53 
encerrada pela Coordenadora e eu, Patrícia da Costa, lavrei a presente Ata.54 
       

 


