PROGRAMA PARA O BIÊNIO 2018 – 2019
Coordenação do Curso de Bacharelado em Estatística
O Curso de Bacharelado em Estatística da Universidade Federal de Uberlândia foi criado no
ano de 2009, pela resolução no 05/2009 do Conselho Universitário (CONSUN) e o ano de 2010 foi
decisivo para a consolidação do curso contando com o grande empenho e dedicação dos docentes
da Faculdade de Matemática da UFU. A coordenação do curso de Estatística juntamente com o
colegiado do curso se empenham para garantir que todas as ações previstas no projeto pedagógico
sejam adequadamente realizadas.
Participo do projeto do curso de estatística como um dos professores que mais atuam em
sala de aula e em questões administrativas. Atualmente sou o coordenador de estágios, participo do
colegiado e pretendo colaborar ainda mais com o curso na função de coordenador. Desse modo,
disponho minha candidatura à Coordenação do Curso de Bacharelado em Estatística para a
apreciação da comunidade da FAMAT.
O presente plano de trabalho a ser desenvolvido pela coordenação do curso de Estatística no
período de novembro de 2017 a novembro de 2019, quando de meu possível mandato como
Coordenador do curso, apresenta as linhas básicas que pretende-se seguir durante esse período, em
que será dedicado na realização dessas ações, assim como de todas as outras que por ventura possa
aparecer neste período. As linhas básicas de nosso plano de trabalho são:
1. Garantir que todas as ações previstas no projeto pedagógico continuem sendo adequadamente
realizadas.
2. Garantir a continuidade e melhoria do PET da Estatística.
3. Incentivar a participação dos alunos do curso em programas de Iniciação Científica e Projetos
de Extensão.
4. Incentivar e ajudar os alunos na criação da empresa júnior para o curso de Estatística.
5. Incentivar a participação dos alunos em eventos de caráter científico.
6. Promover atividades institucionais visando à participação discente.
7. Dispor maior atenção aos alunos dos períodos iniciais com o objetivo de reduzir o índice de
evasão escolar.
8. Promover a manutenção e melhoria do laboratório de ensino de estatística;
9. Garantir o horário de aula de tal maneira que os alunos possam fluir melhor durante os
semestres e que as disciplinas estejam distribuídas de forma lógica e organizada durante a
semana.
Uberlândia, 29 de outubro de 2017.
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