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Ata da 61ª Reunião Ordinária, em 16 de julho de 2021 
 

No dia dezesseis de julho de dois mil e vinte e um, foi realizada, por videoconferência, através do aplicativo Google  1 
Meet, a sexagésima primeira Reunião Ordinária 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) Aprovação da ata da 60ª Reunião Ordinária; 2) Aprovação da 4 
ata da 33ª Reunião Extraordinária; 3) Alteração da resolução sobre a Comissão de Orientação Acadêmica 5 
(CORAC); 4) Alteração da resolução sobre a Comissão de Atividades Complementares (CAC); 5) Alteração da 6 
resolução sobre a carga horária mínima semestral; 6) Inclusão de pré-requisito para a disciplina optativa de 7 
Pesquisa Operacional I; 7) Calendário de Reuniões; 8) Informes. Estavam presentes os membros docentes Alex 8 
Laier Bordignon (GGM), Estelina Serrano de Marins Capistrano (GET), José Rodrigo de Moraes (GET), Leonardo 9 
Navarro de Carvalho (GMA), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Maria Cristina Bessa Moreira (GET), Nancy de Souza 10 
Cardim (GAN), Núbia Karla de Oliveira Almeida (GET), Patrícia Lusié Velozo da Costa (GET), Rafael Santos Erbisti 11 
(GET) e o representante discente Ayron Borges Coelho. Item 1) A ata da 60ª Reunião Ordinária foi aprovada com 12 
oito votos favoráveis e três abstenções. Item 2) A ata da 33ª Reunião Extraordinária foi aprovada com sete votos 13 
favoráveis e quatro abstenções. Item 3) A profa. Ana Maria lembrou a todos que as últimas resoluções sobre a 14 
CORAC estavam voltadas principalmente para a inscrição em disciplinas e que nos últimos períodos ficou difícil 15 
fazer esse acompanhamento em virtude do curto prazo entre o lançamento das notas no sistema e o período de 16 
inscrição online e também pelo período de férias dos docentes. Além disso, ela achava importante ampliar o papel 17 
da CORAC, de forma que os alunos pudessem consultar a comissão a qualquer momento, numa base de fluxo 18 
contínuo. Núbia e Cristina questionaram a real necessidade de tal comissão e a coordenadora esclareceu que este 19 
era um aspecto importante do projeto pedagógico do curso. Maria Cristina sugeriu, então, que a vice coordenadora 20 
assumisse esse papel, proposta rebatida pela coordenadora, que lembrou que a vice só assume o papel na ausência 21 
do titular. O prof. Kowada informou que, no curso de Ciência da Computação, há uma comissão análoga, mas cujo 22 
papel é mais ativo, fazendo acompanhamento e orientação dos alunos que estão tendo desempenho abaixo do 23 
esperado. Ayron concorda com a importância da comissão e diz que o relacionamento dos alunos com a CORAC 24 
pode servir de respaldo ao Colegiado em decisões futuras. Depois de mais algumas discussões, foi aprovado com 25 
10 (dez) votos a favor e uma abstenção, o seguinte texto para a resolução: Art. 1º Determinar que a Comissão de 26 
Orientação Acadêmica (CORAC) seja responsável por (a) orientar os alunos sobre a escolha das atividades a serem 27 
desenvolvidas ao longo da permanência do curso;(b) identificar e orientar os alunos que estejam com desempenho 28 
abaixo do esperado, com vistas à sua reintegração ao fluxo do curso. Art. 2º Esta comissão será formada por pelo 29 
menos 3 e no máximo 4 docentes lotados no Departamento de Estatística. Item 4) Ana Maria informa que gostaria 30 
de reduzir, de 3 para 2, o número de membros da Comissão de Atividades Complementares (CAC), para uma maior 31 
uniformidade e facilidade de trabalho, tendo em vista que o processo está bastante automatizado. Estelina 32 
questiona a necessidade de 2 membros e Ana Maria explica que é melhor ter uma divisão do trabalho, até mesmo 33 
para cobrir férias dos docentes. Colocado em votação, aprovou-se por unanimidade que a CAC seja formada por 2 34 
(dois) docentes. Item 5) Ana Maria lembra a todos que a regra atual especifica 180 horas como carga horária mínima 35 
a ser cursada semestralmente pelos alunos. No entanto, a maioria das disciplinas da grade curricular do curso tem 36 
carga horária definida como múltiplos de 17; sendo assim, ela propunha alterar a carga horária mínima para 170, 37 
para contornar esse problema e também permitir que o aluno concluinte, que só precise fazer Projeto Final II, não 38 
precise se inscrever em outra disciplina para completar as 180 horas. Foi aprovado por unanimidade que se altere 39 
a carga horária mínima semestral para 170 horas, permitindo, no entanto, que alunos se inscrevam apenas em 40 
Projeto Final I desde que já tenham integralizado a carga horária de disciplinas obrigatórias e optativas. Item 6) A 41 
coordenadora informou que a disciplina optativa TEP00117 Pesquisa Operacional I é uma disciplina obrigatória do 42 
curso de Engenharia de Produção que tem como pré-requisitos Álgebra Linear e Cálculo II-B; sendo assim, ela 43 
propunha que os mesmo pré-requisitos fossem adotados para a optativa do curso, para evitar que os alunos se 44 
matriculassem na disciplina sem terem os conhecimentos prévios necessários. A proposta foi aprovada por 45 
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unanimidade, de forma que deverão ser incluídas as disciplinas obrigatórias GAN00007 e GMA00110 como pré-46 
requisitos da disciplina optativa TEP00117. Item 7) Todos concordaram que as reuniões do colegiado sejam 47 
realizadas na terceira sexta-feira de cada mês, no horário de 14 às 16. Sendo assim, foi aprovado o seguinte 48 
calendário de reuniões para o ano letivo de 2021: 20/08/21, 17/09/21, 22/10/21, 19/11/21, 17/12/21, 21/01/22. 49 
Item 8) A coordenadora informou que deu início aos trabalhos com o NDE visando o ajuste curricular para 50 
inclusão da creditação de atividades de extensão. Informa também que enviará as listas de presença das reuniões 51 
realizadas remotamente para assinatura digital. Kowada informa que o GT-CEPEx está discutindo sobre a 52 
possibilidade de algumas atividades serem realizadas presencialmente no próximo período letivo. Não havendo 53 
mais informes ou assuntos gerais, e ninguém querendo fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada às 15h05m 54 
pela Coordenadora e eu, Vinícius Nunes Souza, lavrei a presente ata. 55 


