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No dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e um, foi realizada, por videoconferência, através do aplicativo 1 
Google  Meet, a trigésima segunda Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 2 
Estatística, sob a presidência da Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias. A reunião teve início 3 
às 14 horas, para deliberação sobre o seguinte item de pauta: Pedido de reingresso sem concurso público 4 
da aluna LARISSA PIMENTEL DECARLO. Estavam presentes os membros docentes Alex Laier Bordignon 5 
(GGM), Douglas Rodrigues Pinto (GET), Hugo Henrique K. dos Santos (GET), Leonardo Navarro de Carvalho 6 
(GMA), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Márcia Marques de Carvalho (GET), Nancy de Souza Cardim 7 
(GAN), Núbia Karla de Oliveira Almeida (GET), Maria Cristina Bessa Moreira (GET), Patrícia Lusié Velozo da 8 
Costa (GET) e os representantes discentes Thamires Louzada Marques e Ayron Borges Coelho. Item único: 9 
A profa. Ana Maria iniciou a reunião explicando que Reingresso sem concurso – Revinculação para curso 10 
afim trata da solicitação, por discente de curso de graduação, de um novo ingresso em curso de graduação 11 
da UFF, que poderá ser requerida no período letivo regular previsto para a integralização do curso no 12 
vínculo de origem, em momento estabelecido no Calendário Escolar. Em seguida foi apresentado o pedido 13 
de reingresso sem concurso público da aluna Larissa Pimentel Decarlo, que está concluindo o curso de 14 
Licenciatura em Matemática na UFF. Como resultado da discussão, foi aprovado, por unanimidade, que se 15 
aceite o pedido da aluna, levando em conta o fato de o curso de Matemática ser considerado como curso 16 
de área afim. Sendo assim, nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, a reunião 17 
foi encerrada às 14h15m pela Coordenadora e eu, Jacqueline Rodrigues Oliveira Macharete, lavrei a 18 
presente ata. 19 
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