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Ata da 31ª Reunião Extraordinária, em 12 de fevereiro de 2021 
 

 

No dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e um, foi realizada, por videoconferência, através do aplicativo Google 1 
Meet, a trigésima primeira Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, sob a 2 
presidência da Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias. A reunião teve início às 14 horas, para 3 
deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1) Calendário de reuniões.; 2) Definição dos critérios e número de 4 
vagas para o processo de ingresso por TRM (Transferência Facultativa, Reingresso por Concurso Público, Mudança 5 
de Curso). Estavam presentes os membros docentes Alex Laier Bordignon (GGM), Douglas Rodrigues Pinto (GET), 6 
José Rodrigo de Moraes (GET), Leonardo Navarro de Carvalho (GMA), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Márcia 7 
Marques de Carvalho (GET), Nancy de Souza Cardim (GAN), Núbia Karla de Oliveira Almeida (GET) e o representante 8 
discente Luiz Felipe Barra Gomes. Item 1) Ficou definido o seguinte calendário de reuniões para o primeiro semestre 9 
de 2021: 5/3 às 14 horas; 23/4 às 14 horas, 10/5 às 15 horas e 18/6 às 14 horas.  Item 2) Foi informado, pela 10 
Coordenadora, que, por determinação da PROGRAD, serão oferecidas 24 (vinte e quatro) vagas de TRM para o 11 
Curso de Graduação em Estatística. Apresentou, em seguida, uma proposta de cursos, que se baseou na ideia de 12 
incluir cursos com possibilidades de pesquisas e aplicações de estatística. Dessa forma ficariam incluídos todos os 13 
cursos do grupo 2, em que está incluído o curso de Estatística; todos os cursos do grupo 5 (engenharias); no grupo 14 
1, Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Medicina Veterinária e Nutrição; e no grupo 3, Ciências Sociais. O 15 
professor Douglas chamou atenção para o fato de que os alunos, oriundos dos cursos dos grupos 1 e 3, teriam que 16 
fazer praticamente todas as disciplinas do curso de Estatística, o que sobrecarregaria bastante a carga de trabalho 17 
do GET.  A coordenadora concordou, mas esclareceu que gostaria de manter o curso de Ciências Biológicas, pois 18 
uma aluna tinha demonstrado interesse em participar da seleção. Luiz Felipe disse que tinha também uma aluna 19 
da Nutrição interessada. José Rodrigo, perguntou, então, se adotaríamos esse critério: histórico das áreas (cursos) 20 
de candidatos já interessados pela Graduação de Estatística e a restrição de cursos, em virtude da sobrecarga para 21 
o Departamento de Estatística decorrente da falta de compatibilidade de disciplinas, o que obrigaria os candidatos 22 
aprovados a cursarem disciplinas do período inicial da graduação de estatística, com turmas atualmente já lotadas. 23 
Com a concordância de todos e com os esclarecimentos feitos, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte escolha 24 
dos cursos de origem dos candidatos para os processos seletivos de ingresso no Curso de Graduação de Estatística, 25 
com vistas ao ano letivo de 2021, pelas seguintes modalidades: Transferência Facultativa, Reingresso por Concurso 26 
Público, Mudança de Curso: Grupos 2 e 5 completos;  Grupo 1: Ciências Biológicas e Nutrição; Grupo 4: Ciências 27 
Atuarias e Ciências Econômicas. Sobre as notas de corte do ENEM para o TRM 2021, ficou aprovado que se manteria 28 
o mesmo critério adotado para o SiSU: Ciências Humanas e Ciências da Natureza: peso 1 e nota de corte 300; 29 
Linguagem e Redação: peso 2 e nota de corte 400; Matemática: peso 5 e nota de corte 500. Não houve informes 30 
nem assuntos gerais a serem apresentados. Sendo assim, nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer 31 
uso da palavra, a reunião foi encerrada às 14h35m pela Coordenadora e eu, Jacqueline Rodrigues Oliveira 32 
Macharete, lavrei a presente ata. 33 
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