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Ata da 26ª Reunião Extraordinária, em 4 de novembro de 2019

No dia quatro de novembro de dois mil e dezenove, reuniram-se os Membros do Colegiado do Curso 1 
de Graduação em Estatística, para a realização da vigésima sexta Reunião Extraordinária, 2 
presidida pela Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias (GGV). Participaram da discussão 3 
os representantes docentes no Colegiado Douglas Rodrigues Pinto (GET), José Rodrigo de Moraes 4 
(GET), Mariana Albi de Oliveira Souza (GET), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Nancy de Souza Cardim 5 
(GAN) e Leonardo Navarro de Carvalho (GMA). Como representantes dos discentes, participaram 6 
Thamires Louzada Marques e Luiz Felipe Barra Gomes. Dando início às discussões foi apresentado o 7 
Ponto único de Pauta – Definição das notas de corte e peso nas provas do ENEM. A 8 
coordenadora apresentou os pesos e notas de corte utilizados na edição 2019 do SISU, conforme 9 
decidido na 48ª Reunião Ordinária realizada em 9/10/2018: 10 Linguagem: (100, 2); Redação: (100, 2); 10 
Matemática: (500, 4); C.Humanas: (100; 1); C.Natureza: (100; 1). Relatou que se sentia um pouco 11 
desconfortável com as notas de corte para Redação e Linguagem e apresentou diagramas de caixa 12 
com as notas para os 8 últimos semestres. Salientou que as notas mínimas  100 não eliminam 13 
ninguém, mas podem passar uma mensagem equivocada, como se não fosse necessário saber ler e 14 
escrever para entrar no curso de estatística. Dada a urgência da decisão, colocou em votação as 15 
seguintes propostas com relação às notas de corte: Proposta 1 - deixar todas as notas como 16 
estão;  Proposta 2 - alterar as notas de corte de redação e linguagem para 200. A proposta 2 foi 17 
escolhida por unanimidade dos presentes, levando à seguinte definição: Linguagem: (Nota de 18 
corte 200, peso 2); Redação: (Nota de corte 200, peso 2); Matemática: (Nota de corte 500, peso 4); 19 
Ciências Humanas: (Nota de corte 100; peso 1); Ciências da Natureza: (Nota de corte 100; peso 1). A 20 
coordenadora informou que para 2021 fará um estudo mais detalhado, esperando contar com a 21 
colaboração dos membros do Colegiado em tal análise. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 22 
encerrada pela Coordenadora e eu, Mariana Albi de Oliveira Souza, lavrei a presente Ata.23 
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