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Ata da Reunião Extraordinária 018, em 5 de agosto de 2017. 
 
 

No dia cinco de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso de 1 
Graduação em Estatística, para a realização da décima oitava Reunião Extraordinária, presidida pela 2 
Coordenadora, Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Participaram da discussão os 3 
representantes docentes no Colegiado: Douglas Rodrigues Pinto (GGV), Marco Aurélio dos Santos 4 
Sanfins (GET), José Rodrigo de Moraes (GET), José Rodrigo de Moraes (GET), Moisés Lima de Menezes, 5 
Jony Arrais Pinto Júnior (GET), Luis Antonio Kowada (TCC) e Nancy de Souza Cardim (GAN). Dando início 6 
às discussões, foi apresentada a pauta da reunião: 1) Solicitação de quebra da regra de estágio da aluna 7 
Stephanie do Amaral Pimenta; 2) Solicitação de quebra de pré-requisito de disciplina da aluna Débora 8 
Zava Bello. 1) A aluna Stephanie solicita fazer estágio de 30h sem ter cursado Estatísticas e Indicadores. 9 
A coordenadora explicou que essa aluna veio transferida da UERJ e no próximo semestre irá cursar 10 
disciplinas do 4º período (Estatística II, Métodos Computacionais II e Probab.III e mais Estatística e 11 
Indicadores, que não existe na UERJ. Ela já fazia esse estágio na FGV, no Núcleo de Prospecção e 12 
Inteligência Internacional com o estatístico Renato Flores. A aluna argumenta que não precisa, no 13 
estágio, buscar dados na internet (um dos objetivo da disciplina) porque eles já têm os dados 14 
macroeconômicos e ela só trabalha com estatística  descritiva e gráficos (R e Excel). O pedido da aluna 15 
foi aceito pela maioria dos presentes. 2) A aluna Débora Zava solicita cursar  Estatística Aplicada II 16 
(disciplina nova, optativa) com Análise de Séries Temporais I. A coordenadora informou que ela foi uma 17 
das alunas que foi até a coordenação solicitar a criação dessa disciplina e que está estava muito 18 
animada para cursá-la, só que  ela ficou reprovada em Séries Temporais I e ela só tem  mais um ano para 19 
terminar o curso, ou seja, não terá mais a oportunidade de cursá-la novamente, dado que a disciplina  20 
não será ofertada em 2018.1. O pedido da aluna foi negado por unanimidade, com o argumento que o 21 
pré-requisito é importante e que não se deve abrir exceção. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 22 
encerrada pela Coordenadora e eu, Jony Arrais Pinto Júnior, lavrei a presente Ata. 23 
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