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Ata da 56ª Reunião Ordinária, em 8 de setembro de 2020
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No dia oito de setembro de dois mil e vinte, foi realizada, por videoconferência, através do aplicativo Google Meet,
a quinquagésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, sob a presidência da
Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias, para deliberação sobre os seguintes itens de pauta: 1)
Aprovação da ata da 30a. Reunião Extraordinária realizada em 1/9/2020; 2) Apreciação e aprovação dos Planos
de Atividades de ensino remoto para o semestre letivo 2020/1. 3) Informes; 4) Assuntos gerais. Estavam
presentes os membros docentes Alex Laier Bordignon (GGM), Estelina Serrano de Marins Capistrano (GET), José
Rodrigo de Moraes (GET), Leonardo Navarro de Carvalho (GMA), Márcia Marques de Carvalho (GET), Maria Cristina
Bessa Moreira (GET), Nancy de Souza Cardim (GAN), Núbia Karla de Oliveira Almeida (GET), Patrícia Lusié Velozo
da Costa (GET) e os representantes discentes titulares Luiz Felipe Barra Gomes e Thamires Louzada Marques, e
Ayron Borges Coelho, membro suplente sem direito a voto por estar presente o representante titular. A

coordenadora lembrou a todos a decisão tomada na reunião anterior sobre o conteúdo mínimo dos
planos de atividades, a saber: (i) percentual de horas em atividades síncronas; (ii) descrição de quais atividades
serão síncronas; (iii) a relação de tópicos, e não grandes tópicos, a serem abordados; (iv) descrição da forma de
avaliação; (v) informação sobre alguma bibliografia online. Informou também que fará avaliação apenas dos planos
de atividades das turmas principais do curso e, com relação às optativas, apenas das turmas com mais de 5 alunos
inscritos. Dando continuidade, propôs que se avaliassem as disciplinas por período do curso, com o que todos
concordaram. Feita a análise, o colegiado decidiu, por maioria, solicitar as seguintes alterações: (i) GET00188 –
Fundamentos de Matemática para Estatística: especificar percentual de aulas síncronas, forma de avaliação; (ii)
TCC00326 – Programação de Computadores: tópicos da disciplina e % de aulas síncronas; (iii) GET00190 –
Probabilidade II: % e descrição das atividades síncronas; (iv) GET00192 – Aprendizado de Máquinas: % de atividades
síncronas e forma de avaliação; (v) GET00164 – Processos Estocásticos I: Forma de avaliação; (vi) Disciplinas de
Cálculo: pedir num documento à parte o % de aulas síncronas e a forma de avaliação; (vii) pedir ao chefe do GAN o
plano de atividades da disciplina GAN00066 Lógica para ciência da Computação. Não houve informes nem foram
apresentados quaisquer assuntos gerais. Sendo assim, a reunião foi encerrada às 12:15 pela Coordenadora e

eu, Jacqueline Rodrigues Oliveira Macharete, lavrei a presente ata.
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