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Ata da 29ª Reunião Extraordinária, em 30 de julho de 2020 
 

No dia trinta de julho de dois mil e vinte, foi realizada, por videoconferência, através do aplicativo Google Meet, a 1 

vigésima nona Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, sob a presidência da 2 

Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias, para deliberação sobre ponto de pauta único Solicitação de 3 

quebra de pré-requisito para estágio de 30 horas da aluna Julia Hellen Franco Ferreira. Estavam presentes os 4 

membros docentes Alex Laier Bordignon (GGM), Estelina Serrano de Marins Capistrano (GET), Hugo Henrique 5 

Kegler dos Santos (GET), Márcia Marques de Carvalho (GET), Marco Antonio M. Silva Ramos (TCC), Nancy de Souza 6 

Cardim (GAN), Patrícia Lusié Velozo da Costa (GET) e os representantes discentes titulares Luiz Felipe Barra Gomes  7 

e Thamires Louzada Marques. A coordenadora apresentou a documentação da aluna Julia Hellen, já enviada 8 

anteriormente por e-mail para todos os membros, que solicita quebra de pré-requisito para realizar estágio de 30 9 

horas a partir de agosto. A coordenadora salientou que a aluna Julia vem se desenvolvendo bastante bem, 10 

apresentando bastante maturidade, principalmente nesse último ano e lembrou que foi ela a 11 

organizadora do evento em homenagem ao Dia do Estatística e fez uma apresentação muito boa, 12 

bastante entusiasmada. Embora ela ainda não tenha cursado Estatística II, ela está matriculada na 13 

disciplina, que ainda não aconteceu em virtude do adiamento do início do semestre letivo por causa 14 

do isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19. A professora Márcia manifestou 15 

preocupação com a falta de bagagem teórica que a aluna tem, o que pode trazer problemas no estágio. 16 

A professora Ana Maria argumentou que, caso se exija da aluna algum conhecimento que ela ainda 17 

não tem, a própria aluna deve se manifestar. Depois de mais algumas discussões, aprovou-se, com 18 

uma abstenção, que, dada a excepcionalidade desse período letivo, a aluna faça o estágio de 30 horas, 19 

mas com a exigência de que seja aprovada na disciplina Estatística II para renovação ou assinatura 20 

de novo estágio nas mesmas condições. Foi aprovado também que tal permissão seja dada a qualquer 21 

aluno que esteja matriculado na disciplina Estatística II no período letivo 2020-1. Nada mais havendo a 22 

tratar, a reunião foi encerrada pela Coordenadora e eu, Vinícius Nunes Souza, lavrei a presente ata. 23 
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