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Relatório de Informações do Projeto
Código:

GETA0003

Executante:

GET - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Enquadrament

Anual

Título:

APOIO EM PRÁTICAS DE LABORATÓRIO PARA ALUNOS DE PROGRAMAÇÃO ESTATÍSTICA

Disciplina(s) vinculada(s):
GET00139 - PROGRAMAÇÃO ESTATÍSTICA - com 90 inscrito(s) na(s) 2 última(s) turma(s)

Caracterização do projeto:
Este projeto se caracteriza pelo suporte às aulas práticas de Programação Estatística, que é uma disciplina
obrigatória do curso de Estatística, com 4 horas semanais de aulas práticas no laboratório de informática e 2 horas
de aulas teóricas. O projeto se justifica devido ao número de alunos e à grande quantidade de dúvidas durante as
aulas práticas, daí a intenção de torná-lo um projeto permanente. Com a ajuda de monitores espera-se mais
dinamismo e maior aproveitamento por parte dos alunos.
Além do auxílio nas aulas práticas, também haverá auxílio em horários alternativos, dando aos alunos mais
oportunidades de esclarecer suas dúvidas com o monitor.
Como são 4 horas de aulas práticas em 2 dias da semana, a participação de 2 monitores no projeto seria o ideal,
pois isso permitiria que pelo menos um estivesse sempre presente em cada aula.

Atribuição do monitor:
1) Acompanhar o professor da disciplina de Programação Estatística durante as aulas práticas, fornecendo suporte
aos alunos.
2) Prover atendimento aos alunos matriculados na disciplina Programação Estatística, em horário alternativo, dentro
do Laboratório de Informática da Graduação em Estatística (LIGRE)
3) Fazer um levantamento, baseado na percepção de sala de aula, das maiores dificuldades dos alunos e, sempre
que possível, elaborar material de apoio para tentar esclarecer essas questões principais.
4) Elaboração de trabalho a ser apresentado na Semana de Monitoria, que ocorre na Semana Acadêmica.

Atividade principal do monitor:
Acompanhamento de sessões de laboratórios, oficinas e consultórios

Cronograma de trabalho do monitor:
Item 1: todo o período da Monitoria
Item 2: todo o período da Monitoria
Item 3: todo o período da Monitoria
Item 4: Agosto, Setembro e Outubro
Metodologia de acompanhamento e avaliação:
O processo de avaliação será feito em conjunto com o monitor, durante todo o período letivo, levando-se em conta
os seguintes itens: assiduidade, participação ativa, domínio de conteúdo, iniciativa própria no desenvolvimento do
trabalho, cumprimento das atividades estabelecidas.
Para isso, serão realizadas reuniões semanais entre orientador e monitor para planejamento e
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avaliação das atividades desenvolvidas.

Professor Orientador:
VALENTIN SISKO

Número de vagas solicitado:
2

Estimativa do número de alunos beneficiados pelo projeto (por semestre):
40
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