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Ata da Reunião Extraordinária 22, em 16 de janeiro de 2019 
 
 

No dia dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso de 1 
Graduação em Estatística, para a realização da Reunião Extraordinária 022, presidida pela Coordenadora, 2 
Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Participaram da discussão os representantes docentes no 3 
Colegiado: Alex Laier (GGM), Carlos Euduardo Mathias Motta (GMA), Douglas Rodrigues Pinto (GGV), Luiz 4 
Antonio Brasil Kowada (TCC),  Moisés Lima de Menezes (GET), Nancy de Souza Cardim (GAN), Núbia Karla 5 
de Oliveira Almeida (GET)e a representante discente Thamires Louzada Marques. Dando início às 6 
discussões foi apresentado o Ponto único de Pauta – Pedido de rematrícula do aluno Tiago Marcolino 7 
da Silva. A coordenadora relatou que o aluno Tiago tinha aberto processo pedindo rematrícula, pois tinha 8 
perdido a matrícula no final do 1º semestre de 2017 em consequência da quarta reprovação na disciplina 9 
Teoria das Probabilidades I, atual Fundamentos de Matemática para Estatística, disciplina do 2º período 10 
do curso. Informou que o aluno relatou problemas de saúde na família – esposa e filho, o que teria 11 
acarretado em um baixo desempenho no curso, resultando nas reprovações. A coordenadora lembrou a 12 
todos que, o segundo Art. 41. parágrafo 1º, do Regulamento, para análise e parecer sobre pedidos de 13 
Rematrícula, uma das condições é que o aluno deve dispor de períodos letivos suficientes para a 14 
integralização curricular, respeitando-se o prazo estabelecido como tempo máximo previsto pelo curso 15 
de 12 semestres, não sendo permitida a solicitação de dilatação de prazo. Como o aluno Tiago ingressou 16 
em 2014-2 e ainda tem que cursar disciplina obrigatória do segundo período, que é pré-requisito para 17 
disciplinas dos demais períodos, o aluno precisaria de pelo menos mais sete períodos, ultrapassando, 18 
assim, os 12 períodos. Explicou também que o parágrafo 2°, art. 63 não se aplica ao caso de rematrícula. 19 
Colocado em votação o pedido de rematrícula, o mesmo foi negado por 5 votos 3, tendo votado a favor 20 
a discente Thamires Louzada e os docentes Carlos Mathias e Núbia Karla. Nada mais havendo a tratar, a 21 
reunião foi encerrada pela Coordenadora e eu, Moisés Lima de Menezes, lavrei a presente Ata. 22 
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