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Relatório de Informações do Projeto
Código:

GETP0012

Executante:

GET - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Enquadrament

Permanente

Título:

Apoio Didático no Ensino de Estatística para Alunos de Economia e Engenharias

Disciplina(s) vinculada(s):
GET00177 - ESTATÍSTICA BÁSICA PARA ENGENHARIA - com 467 inscrito(s) na(s) 2 última(s) turma(s)
GET00119 - ESTATÍSTICA BÁSICA PARA ENGENHARIA II - com 120 inscrito(s) na(s) 2 última(s) turma(s)
GET00117 - METOD ESTATISTICOS APLICAD A ECONOMIA I - com 171 inscrito(s) na(s) 2 última(s) turma(s)

Caracterização do projeto:
O projeto consistirá basicamente em atividades de atendimento a alunos para esclarecimento de dúvidas e
resolução de exercícios. O monitor também auxiliará o professor na elaboração de listas de exercícios e material
didático complementar.
Atribuição do monitor:
Encontros semanais com orientador para definição de atividades a serem desenvolvidas
Atendimento aos alunos dos cursos vinculados
Elaboração de listas de exercícios e material de apoio para o aprendizado
Organização de listas de exercícios já existentes em formato padronizado e categorizado
Aprendizado de LaTex para digitação do material
Atividade principal do monitor:
Atendimento extra-classe aos alunos

Cronograma de trabalho do monitor:
Dois primeiros meses - revisão de material existente e estudo de Latex
Todos os meses - atendimento semanal aos alunos
Dois primeiros meses - Elaboração de exercícios - parte I
Terceiro e quarto meses - Elaboração de exercícios - parte II
Quinto e sexto meses - Elaboração de exercícios - parte III
Sétimo, oitavo e nono meses - preparação da apresentação na Semana de Monitoria e revisão final do material
didático elaborado
Metodologia de acompanhamento e avaliação:
Reuniões semanais entre orientador e monitor para planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas. 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.
Professor Orientador:
LUZ AMANDA MELGAR SANTANDER
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Número de vagas solicitado:
2

O Número de vagas mínimo de monitores para o projeto ser viável:
1

O número de alunos beneficiados no primeiro semestre:
550

O número de alunos beneficiados no segundo semestre:
550
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