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São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

COMUNICADO 

 

 

 A Câmara de Graduação do ICT-UNIFESP vem, primeiramente, esclarecer que a UC Proba-

bilidade e Estatística tem como pré-requisito a UC Cálculo em uma Variável; sendo esta exigência 

já aprovada pelos órgãos colegiados da Instituição (Comissões de Curso, Câmara de Graduação), e 

implementada nos respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação vigentes.  

 Entretanto, foi constatado no 1° semestre de 2017, ao final dos períodos de rematrículas 

dos discentes que, o cadastro deste pré-requisito não havia sido implementado na referida UC. 

 Dessa forma, alguns discentes realizaram matrícula na UC Probabilidade e Estatística sem 

o curso do pré-requisito exigido, Cálculo em uma Variável, tendo suas matrículas deferidas poste-

riormente.  

 Neste contexto, informamos que uma vez que o sistema está fechado para deferimento/in-

deferimento e, assumindo o erro pelo não cadastramento do pré-requisito em questão, mantere-

mos os deferimentos aos discentes acima mencionado.  

 Lamentamos o ocorrido e informamos que nenhum outro pedido de matrícula na UC Pro-

babilidade e Estatística, por um discente que não tenha cursado seu pré-requisito, será conside-

rado.  

 Aproveitamos também a oportunidade para informar que esta ação não comprometerá a 

formação acadêmica dos discentes, dado que a UC Cálculo em uma Variável é uma UC Geradora 

de Conhecimento do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT). Portanto, todos os graduandos 

deverão, obrigatoriamente, cursar a UC para conclusão do curso de graduação.  

 Por fim, informamos aos alunos que se matricularam na UC Probabilidade e Estatística, e 

tiveram suas matrículas deferidas sem o curso de seu pré-requisito (Cálculo em uma Variável), mas 
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que não se sentem preparados para cursar a UC sem o pré-requisito exigido, que os mesmos po-

derão excluir a UC Probabilidade e Estatística da matrícula deferida, entre os dias 22/02 a 

10/03/17. 

   

 

Agradeço a compreensão de todos. 

Atenciosamente. 

 

Profa. Dra. Aline Capella 

Presidente da Câmara de Graduação do ICT-UNIFESP 

 


