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Ata da Reunião Extraordinária 23, em 15 de março de 2019 
 
 

No dia quinze de março de dois mil e dezenove, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso de 1 
Graduação em Estatística, para a realização da Reunião Extraordinária 023, presidida pela 2 
Coordenadora, Professora Márcia Marques de Carvalho (GGV). Participaram da discussão os 3 
representantes docentes no Colegiado: Douglas Rodrigues Pinto (GGV), José Rodrigo de Moraes (GET), 4 
Mariana Albi de Oliveira Souza (GET), Moisés Lima de Menezes (GET), Nancy de Souza Cardim (GAN), 5 
Patrícia Lusié Velozo da Costa (GET) (GET) e a representante discente Thamires Louzada Marques. 6 
Dando início às discussões foi apresentado o Ponto único de Pauta – Pedido de quebra de regra de 7 
estágio dos alunos Flávio Pereira Martins da Silva e Gabriela de Barros Coutinho. A coordenadora 8 
lembrou a todos que, para assinatura de novos termos de estágio ou adendos de termos de 9 
compromisso de estágio já assinados (renovação), o aluno precisa ter sido aprovado em pelo menos 2 10 
disciplinas cursadas no semestre imediatamente anterior à solicitação. Em 2018-2, Flávio cursou 2 11 
disciplinas: Modelos Lineares II e Projeto Final I e reprovou em Modelos Lineares II; a aluna Gabriela 12 
cursou 3 disciplinas e só foi aprovada em uma delas. Analisados os pedidos e os históricos dos alunos, os 13 
dois pedidos foram negados por todos os docentes presentes. A representante discente Thamires 14 
Marques votou a favor da quebra da regra, argumentando que o estágio é uma fonte de renda para 15 
necessária para os alunos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Coordenadora e eu, 16 
Patrícia Lusié Velozo da Costa, lavrei a presente Ata. 17 
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