UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA
Ata da 33ª Reunião Extraordinária, em 1 de julho de 2021
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No dia um de julho de dois mil e vinte e um, foi realizada, por videoconferência, através do aplicativo Google
Meet, a trigésima terceira Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Estatística, sob
a presidência da Coordenadora, Professora Ana Maria Lima de Farias. A reunião teve início às 16 horas e 35
minutos, para deliberação sobre o seguinte item de pauta: Pedido de quebra de pré-requisito da regra para
estágio de 30 horas estabelecida no Art. 4º da Resolução GGV 01-2018, feito pela aluna Letícia Marília
Velasco Soares de Souza. Estavam presentes os membros docentes Douglas Rodrigues Pinto (GET), Hugo
Henrique Kegler dos Santos (GET), Jessica Quintanilha Kubrusly (GET), Leonardo Navarro de Carvalho
(GMA), Luis Antonio Brasil Kowada (TCC), Márcia Marques de Carvalho (GET), Nancy de Souza Cardim
(GAN), e os representantes discentes Thamires Louzada Marques, Luiz Felipe Barra Gomes e seu suplente
Ayron Borges Coelho. Item único: Reiterando documentação enviada a todos os membros no dia 29 de
junho, a profa. Ana Maria esclareceu que a aluna já tinha cursado disciplinas de Probabilidade e Inferência
na UERJ, mas não foi possível dar dispensa por questão da carga horária. Respondendo a Luiz Felipe e
Kowada, informou que a aluna está cursando, nesse período, as disciplinas de Fundamentos de Matemática
para Estatística e Programação Estatística e apenas essas duas por causa da carga horária do trabalhodela,
que são 40 horas semanais. Informou também que a aluna não poderia fazer Probabilidade I no período
atual por causa do pré-requisito de Fundamentos, mas iria sugerir a ela que fizesse exame de proficiência,
para tentar adiantar o curso. Colocado em votação o pedido de quebra do pré-requisito para estágio de 30
horas estabelecido no Art. 4º da Resolução 01-2018, o mesmo foi aprovado, com 7 votos a favor e 2
abstenções. A profa. Ana Maria informou que fará a próxima reunião ordinária no dia 13 de julho e nessa
reunião será definido o calendário de reuniões. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso
da palavra, a reunião foi encerrada às 16h50m pela Coordenadora e eu, Jacqueline Rodrigues Oliveira
Macharete, lavrei a presente ata.
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