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RESUMO

O objetivo principal deste trabalho foi detectar em que 
condições os egressos do Curso de Estatística da Universidade 
Federal do Paraná desempenham suas funções profissionais e qual 
sua opinião sobre a relação currículo pleno e exigência do mer
cado de trabalho.

Objetivou-se, assim, obter a contribuição desses egres
sos para o aprimoramento do currículo do referido Curso, tanto 
a nível local quanto federal.

A necessidade de atualização do currículo manifestada 
pelos professores do Curso e também apontada em publicações pe
riódicas de órgãos de classe conduzem à busca de uma redefini
ção do perfil do estatístico conforme exigência do mercado de 
trabalho.

Para a realização do trabalho,- partiu-se de uma pesqui
sa bibliográfica sobre o papel da Universidade na formação de 
recursos humanos para a comunidade e, em especial, sobre a ca
racterização do estatístico no Brasil. A coleta de dados foi 
realizada mediante a utilização de um instrumento elaborado es
pecialmente para esta pesquisa e aplicado a todos os egressos 
do Curso.

Os dados indicam a necessidade de aperfeiçoamento con
tínuo do currículo do Curso. Segundo os egressos, este aper-
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feiçoamento poderia ser conseguido através de maior integração 
entre as disciplinas, maior motivação e atualização dos pro
fessores no sentido de se buscar ura equilíbrio entre teoria e 
prática, preparando o aluno para que o estágio seja uma síntese 
de sua formação, proporcionando, assim, maior segurança pro
fissional.

As considerações e sugestões dos egressos indicam a 
criação de um Laboratório de Estatística ou de um órgão de con
sultoria na Universidade Federal do Paraná como instrumento 
promotor de um maior entrosamento entre os aspectos teóricos e 
práticos do Curso, mediante a atuação conjunta de professores 
e alunos na procura de solução de problemas que requeiram a 
ação do Estatístico.
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SUMMARY

The main objective of this study was to investigate the 
working conditions of Statisticians who graduated from the 
Federal University of Paraná, as well as to collect their 
oppinions concerning the relationship between the curriculum 
content and the requirements of the labor market. The 
researcher's principal concern was to gather these graduates' 
contributions to the betterment of curriculum,both at the local 
and national level.

The search, for a redefinition of the Statistician's 
profile in face of the demands of the labor market stems from 
the need of updating the curriculum which has been stressed by 
professors of that major as well as in many scientific journals.

The review of the literature focus (1) on the role of 
the University in the preparation of human resources and (2) 
on the characterization of the Statistician in Brazil. The
collection of the data was conducted hy means of a questionnaire 
made up specially for this study. All of the graduates answered 
the questionnaires.

The data indicate the need for a continuous improvement 
of the curriculum. According the the graduates,this improvement 
could be attained through a better integration of the courses 
and a greater motivation and actualization of the teaching body
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in order to achieve an equilibrium between theory and practice. 

Thus, the student would be prepared in such a way that the 
"estagio", a synthesis of his studies, would make him a good 
professional.

The oppinions.and suggestions of the graduates indicate 
the establishment of a Statistics Laboratory or a Consulting 
institution within the University as an instrument which would 
promote a better relationship between theory and practice, as 
a result of the joint endeavors of students and professors in 
the search for solutions to problems which require the 
participation of Statisticians.
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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo fue detectar las 
condiciones en que los egresados dei Curso de Estadlstica de 
la UFPR desempenan sus funciones profesionales y cuãl es su 
opiniõn sobre la reiaciõn currículo pleno y la exigencia dei 
mercado de trabajo.

Se objetivõ así. obtener la contribución de esos egresados 
para el aprimoramiento dei currículo dei referido Curso, tanto 
a nivel local como federal.

La necesidad de actualización dei Currículo,manifestada 
por los profesores dei Curso y también senalada en publicaciones 
periódicas de órganos de clase, conducen a la búsqueda de una 
redefiniciõn dei perfil dei Estadístico según la exigencia dei 
mercado de trabajo.

Para la realizaciõn de este estúdio, se partiõ de una 
pesquisa bibliográfica acerca dei papel de la Universidad en 
la formaciõn de recursos humanos para la comunidad y,especial
mente, sobre la caracterización dei estadista en Brasil. La 
colecta de datos fue realizada mediante la utilización de un 
instrumento elaborado especialmente para esta: pesquisa y
aplicado a todos los egresados dei Curso.

Los datos indican la necesidad dei perfeccionamiento 
continuo dei currículo dei Curso. Según los egresados, este
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perfeccionamiento podrxa ser conseguido a través de mayor 
integración entre las disciplinas, mayor motivaciõn y
actualizaciõn de los profesores en el sentido de buscar un 
equilíbrio entre teoria y práctica, preparando el alumno para 
que la prãctica sea una sintesis de su formación,proporcionando, 
asi, una mayo>r seguridad profesional.

Las consideraciones y ... sugestiones de los egresados 
indican la creación de un Laboratorio de Estâdística o de un 
organismo de consultoria en la Universidad Federal dei Paraná, 
como instrumento promotor de una mayor concatenaciõn entre los 
aspectos teóricos y prácticos dei Curso, mediante la actuaciõn 
conjunta de profesores y alumnos en la búsqueda de soluciõn de 
problemas que requieran la acción dei Estadístico.
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CAPÍTULO I



1 0 PROBLEMA

1.1 INTRODUÇÃO
Este trabalho nasceu da determinação de se aplicar os 

conhecimentos adquiridos no Curso de Põs-graduação em Educação, 
Nível de Mestrado,área de concentração:Currículo, no campo es
pecífico de atuação do Departamento de Informática que ao mes
mo tempo revertesse em benefício dos objetivos mais amplos da 
Universidade. 0 currículo mínimo do Curso de Bacharelado em 
Estatística respondia perfeitamente bem a esta determinação 
principalmente por ter sido o mesmo elaborado pelo Conselho 
Federal de Educação - CFE - em 1965 e até esta data não sofreu 
nenhuma alteração. Acrescente-se, ainda, o fato de que este 
currículo foi fixado quando da criação do primeiro Curso de 
Estatística no Brasil, na Escola Nacional de Ciências Estatís
ticas, do IBGE, nos moldes do que se fazia então nos Estados 
Unidos em nível de Pós-graduação.'*'

Embora a Estatística seja hoje aplicada amplamente em 
todos os campos da atividade humana, como se depreende pelo 
papel que desempenha no desenvolvimento científico e tecnoló
gico, os conteúdos das disciplinas de cunho estatístico minis
trados nos cursos universitários não têm correspondido às re~

^MALVAR, Henrique Tafuri. 0 mercado nacional de traba
lho para o estatístico. Conre u m »Boletim Informativo do Conse
lho Regional de Estatística da Tf Região, Brasília, 2̂ (6) : 1,
1981.
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ais necessidades do estudante,conforme constatou KALEGARI em 
sua dissertação de Mestrado«

Os alunos tem consciência da 
tãncia da disciplina no seu cu 
Por esse motivo sugerem que se 
nistrada de forma mais atraent 
os exageros da sofisticação ma 
ca, mas que os habilitem a ler 
tender estatísticas publicadas 
nhecer a importância e a utili 
Estatística como auxiliar ã pe 
reconhecer e interpretar estat 
elementares bem como reconhece 
em que deva consultar um espec 
o e s t a 11 s t Lco . 2

A importância do tema desta tese justifica-se também 
pela posição de MALVAR, quando se refere ao estatístico tradi
cional como uma profissão em extinção e que o mercado de tra
balho para os bacharéis em Estatística esta a exigir uma rede
finição do currículo do curso.

Quanto aos objetivos mais amplos da universidade FÃVE- 
RO muito bem define suas funções em relação à sociedade. Não 
pode ser pensada como uma instituição isolada, mas como parte 
de um projeto global e seu crescimento esta vinculado aos ob
jetivos da sociedade.

Se a universidade esta inserida no global e seu projeto
é parte do todo, suas funções devem ser formuladas consideran-

3do as necessidades da sociedade.

KÃLEGARI;, Dilma Reginá :Gribogi. Contribuição da disci
plina de Estatística na formaçao do profissional na Universi
dade Federal do P a r a n a . Curitiba, Universidade Federal do Pa- 
rana, 1983. Dissertação de Mestrado, p. 52.

3 . ~FÃVERO, Maria de Lourdes de A. Reflexões sobre a uni
versidade na sociedade.a t u a l . Revista Vozes , Petropolis,
(6)í439-440, 1975.

impo r- 
rrIculo. 
j a mi- 
e , sem 
tema t i- 

e en - 
; reco- 
dade da 
squi s a ;
I s t i c a s 
r* casos 
iali st a
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Intimamente ligadas aos pressupostos acima, FAVERO define 
as seguintes funções:

a) formar técnicos e especialistas 
altamente qualificados para a socie
dade, em vista das exigências e ca
rências do mercado; bem como formar 
professores, animadores e coordenado
res para trabalhar tanto no escolar, 
como no extra-escolar nos diferentes 
níveis e graus;
b) ser centro de pesquisa científica, 
de pensamento científico criador,exi
gindo para isso que o binomio ensino- 
pesquísa seja concebido como algo in
separável ;
c) atuar na comunidade através de 
prestaçao de serviços específicos ou 
atividades de extensão;
d) constituir-se como uma comunidade 
de professores, de pesquisadores e de 
estudantes, um centro de irradiaçao 
cultural e de renovação social p e rma
n e n t e /

Afirma ainda FÂVERO que a universidade deve empenhar-se 
não sõ na criação de novos conhecimentos, mas em oferecer con
dições de adaptar, de forma crítica, os conhecimentos adquiri
dos em função das necessidades do momento. Isto ê, a formação 
de profissionais não deve ser somente em função de atendimento 
aos problemas da sociedade e do progresso científico e tecno
lógico; cabe-lhe oferecer instrumentos para reflexão sobre o

5sentido global de nossa sociedade em mudança.
Finalmente, este tema foi motivado pela própria Coorde

nação do Curso de Estatística da UFPR que, com sua contínua 
preocupação em formar um profissional altamente qualificado,

^FÃVERO, M.de L.de A. p. 441. 

5FÃVERO, M.de L.de A. p. 442-443.



concordando com FÂVERO que esta é uma das funções da universi
dade, sempre incentivou e apoiou a todos aqueles que de alguma 
forma queiram contribuir para o seu aperfeiçoamento.

Diante do exposto, vem a preocupação no sentido de se 
buscar contribuições para o currículo do Curso de Estatística 
da UFPR, ou seja, procurar por meio do acompanhamento da atua
ção dos egressos do referido Curso,, obter subsídios para o seu 
aprimoramento.

1.2 DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA
Este trabalho caracteriza-se como uma investigação jun

to aos egressos do Curso de Estatística da UFPR que concluíram 
o Curso a partir de 1977 até dezembro de 1982.

Define-se, portanto, o problema como: Detectar em que 
condições os egressos do Curso de Estatística da UFPR desempe
nham suas funções profissionais e qual sua opinião sobre a re
lação currículo pleno e exigência do mercado de trabalho.

Para conduzir tal estudo, foram selecionados alguns as
pectos que permitiram auferir as opiniões do egresso enquanto 
estudante, na condição de estagiário e, finalmente, como pro
fissional.

Esta pesquisa ê de relevante importância, pois, ao trazer 
subsídios para o aperfeiçoamento do Curso de Estatística, es
tes permitirão promover sua atualização e adequação às neces
sidades da comunidade e da própria Universidade.

As questões específicas relacionadas com o problema an
teriormente enunciado, a serem respondidas por este trabalho 
são:

1. Que atividades estão sendo exercidas pelos bacharéis



de Estatística da UFPR?
2. Os egressos do Curso de Estatística da UFPR conside

ram a formação proporcionada pelo referido Curso su
ficiente e adequada às suas necessidades profissio
nais?

3. Os egressos têm sugestões que resultariam na melho
ria do Curso de Estatística?

4. Qual a opinião dos egressos sobre as características 
dos professores do Curso?

5. A auto-apreciação dos egressos cujas atividades pro
fissionais são relacionadas à Estatística difere da
quela dos egressos cujas atividades são pouco ou na
da relacionadas à Estatística?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral:
Obter contribuição dos. profissionais formados pelo Cur

so de Estatística da Universidade Federal do Paraná para apri
morar e adequar o currículo pleno do Curso às atuais necessi
dades do mercado de trabalho.

1.3.2 Objetivos Específicos:
a) verificar as atividades e funções exercidas pelo 

egresso;
b) verificar as dificuldades profissionais que podem 

ser atribuídas 'às deficiências curriculares;
c) identificar a opinião dos egressos com relação às ca

racterísticas dos professores das disciplinas bási
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cas (área de Matemática) do Curso;
d) identificar a opinião dos egressos com relação às 

características dos professores das disciplinas de 
formação profissional (conteúdo estatístico);

e) investigar a auto-apreciação do egresso no trabalho, 
ao relacionar suas atividades com o Curso.

1.4 PASSOS METODOLÓGICOS
Este estudo apresenta basicamente duas etapas. Uma pri

meira está representada por uma fundamentação teórica onde são 
estudados aspectos referentes à educação universitária,ao cur
rículo do Curso de Estatística e ao estatístico como profis
sional.

A segunda parte diz respeito à pesquisa exploratória 
por meio da qual procurou-se reunir opiniões e vivências de 
todos os formados em Estatística na Universidade Federal do 
Paraná, de 1977 atê dezembro de 1982. Sendo poucos os elemen
tos, trabalhou-se com toda a população. Os dados foram cole
tados por meio de instrumento especialmente elaborado(Anexo 5).

É conveniente frisar que, apesar da recenticidade do 
Curso de Estatística, criado em 1974, na Universidade Federal 
do Paraná, são freqüentes as revisões e avaliações criticas a 
seu respeito, no sentido de seu aprimoramento e atualização.



CAPÍTULO II

Este capítulo trata da fundamentação 
teórica que engloba um estudo de edu
cação universitária do currículo;uma 
abordagem histórico-legal do currí
culo do Curso de Estatística da Uni
versidade Federal do Paraná e uma 
caracterização do estatístico no Bra
sil.



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÕRICA

2.1 EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CURRlCULO
A Associação Profissional dos Estatísticos do Brasil - 

APEB, preocupada cora o Mercado de Trabalho do Bacharel em Es
tatística, apóia a reinvidicação dos alunos dos cursos de es
tatística do Brasil contra a defasagem existente entre o cur
rículo que lhes é oferecido, elaborado segundo o Currículo Mí
nimo do Conselho Federal de Educação.que data de 1965, e as 
reais necessidades do Mercado de Trabalho.

"Os modelos e técnicas estatísticas ensinadas hoje nas 
Universidades, em sua maioria, datam do tempo em que a inver
são matricial era feita por meio de um longo processo manual"'!'

Em relação a Mercado de Trabalho, MALVAR assim se ma
nifesta: "Mercado de Trabalho e Qualificação Profissional cons
tituem um binômio inter-relacionado e a variação de um fator pro-

2voca uma variaçao no outro".
Observa ainda MALVAR que nos últimos três anos os cur

sos de Estatística de um modo geral não correspondem às expec
tativas em termos de qualificação profissional.

^"PROFISSIONAIS não podem pagar o onus da crise! Ed i t o 
rial, Jornal da A P E B . Rio de Janeiro. _1(1):1., 1981.

2 . . .MALVAR, Henrique T a f u n .  0 mercado nacional de traba
lho para o estatístico. Conre u m , Boletim Informativo do Co n 
selho Regional de Estatística da 1? Região, Brasília, 2_(6):1, 
1981.
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A qualificação exigida do estatístico nos dias atuais, 
estã também na dependência de um currículo que responda às exi
gências do Mercado de Trabalho em suas várias especialidades.

MARTINS, referindo-se ao currículo, expressa-se: "não
ê possível separar do conceito de currículo, alunos e profes
sores, métodos e material didático, clima de trabalho e atitu-

3des em relaçao ao mundo".
Paralelamente a esse ponto de vista, KELLY afirma que o 

desenvolvimento curricular está sujeito a pressões de ordem 
econômica, ideológica e política, ocasionando mudanças tecno
lógicas, sociais, morais e educacionais. Estã sujeito,outros- 
sim, à pressões advindas da influência acadêmica exercidas den
tro das universidades, faculdades e outras instituições de en
sino superior. Declara ainda que vários fatores são importan
tes, entre eles: condições de emprego, interesse dos alunos, 
expectativas da comunidade em relação à escola/

É claro que as universidades seriam enfocadas como mó
vel principal do problema suscitado, conforme muito :bem nos 
expõe TODOROV:

A universidade, como sistema aberto, 
estando em constante intercâmbio com 
o meio ambiente, deve formar um pro
fissional adequado Es necessidades do 
mercado de trabalho e, por outro,como 
instituição autônoma, c r i t i c a ,dediça
da a busca da verdade, tem a respon
sabilidade de oferecer uma contribui-

3MARTINS, Joel. Modelo de planejamento curricular. In: 
GARCIA, Walter Esteves, org.Educaçao brasileira c o n t e mporânea. 
Organização e funcionamento. Sao P a u l o .M c G r aw - H i l 1,1978. p.45.

4 . ,KELLY, Albert Victor. 0 c u r r í c u l o , teoria e pratica.
São Paulo, Harper & Row do Brasil, 1981. p. 9-15.
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çao positiva, no sentido de reorienta- 
çao do mercado e de aperfeiçoamento 
das atividades de produção exercidas
pelo prof i s s i o n a l . 5

DELLA SENTA, numa entrevista, afirma que o ensino Supe
rior vive uma fase de reajustamento e renovação, mas acredita 
que, para isto se realizar, é necessário que a educação supe
rior se volte em três direções: a primeira requer o empenho das 
Universidades em aprimorar a qualidade do ensino, de modo es
pecial o de graduação, como também a busca contínua de meios 
adequados para um bom desempenho dos professores e alunos em 
atividades de ensino e pesquisa. Como linha seguinte, a Uni
versidade deve buscar uma participação mais ativa na comunida
de, destacando a extensão universitária e o estágio curricular 
como formas de disseminação tecnológica e cultural. Na tercei
ra direção, apresenta o esforço de aprimoramento e renovação 
da própria gestão universitária que não se limita âs mudanças 
de caráter administrativo, mas também no melhor planejamento 
das atividades de pesquisa e extensão universitária e do de
senvolvimento curricular.

Baseado nas manifestações dos reitores de universidades 
federais, autárquicas e das fundações que revelam a preocupa
ção com a necessidade de aperfeiçoar-se e renovar a gestão uni
versitária, como também da proposta de reforma gerencial das 
universidades, considerada prioritária para atingir a melhoria 
do ensino, acentua o professor DELLA SENTA,que a Secretaria de 
Ensino Superior pretende que cada universidade se volte para a

^TODOROV, Joao Claúdio et alii. Formaçao e exercício pro
fissional. E d u c a ç ã o . Brasília. MEC. 6(23):85, jan/mar 1977.
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formulação do seu próprio modelo institucional, mas, segundo 
ele, isto só ocorrerá quando as universidades fizerem uma aná
lise de sua realidade interna, confrontando a sua estrutura can 
a realidade externa/

Considera-se fundamental a reflexão dessa dupla reali-, 
dade, pois, com base nisso, a universidade encontrará òs meios 

mais adequados que permitém desempenhar melhor seu papel junto 
à comunidade.

Ao lado dessas preocupações com a renovação do ensino 
superior nas universidades, surge a preocupação com a formação 
de um profissional em Estatística capaz de desempenhar bem suas 
funções numa época de grandes mudanças sociais provocadas pelo 
rápido desenvolvimento tecnológico.

É precisamente em atenção a estas questões que este es
tudo busca determinar se o Curso de Estatística está desempe
nhando satisfatoriamente seu papel na formação do profissio
nal e na preparação do ser humano integrado à comunidade.

É sabido que a maior parte das propostas que se faz em 
educação tem origem em outras realidades.

Por sua vez, segundo citado por BRANDÃO, os docentes 
universitários reunidos, num Encontro Nacional de Associações de 
Docentes manifestaram-se do seguinte modo:

0 regime político e o modelo sõcio- 
econômico impostos nos últimos anos
â Naçao Brasileira produziram danos
marcantes na qualidade do ensino de

DELLA SENTA, Tarcísio. Ensino superior: o impacto da
transição. Entrevista concedida ã jornalista Gioconda C. Gu e 
des. Revista Educaçao. Brasília (35):11—12, agos/out. 1981.
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nossas escolas..., que se reflete na 
elaboração e modificação ilegítimas 
de regimentos e estatutos das univer- 
s id a d e s .^

O currículo é o instrumento que operacionaliza a ação e, 
para conseguir que ele se adapte ãs particularidades deste aqui 
e agora,é necessário buscar subsídios brasileiros. A este res
peito é válido destacar que, embora exista farta literatura es
trangeira, é muito pouco o que se dispõe de literatura brasi
leira a respeito de currículo.

O problema torna-se mais complexo ao observar que a es
cassa bibliografia não abrange ainda a contento a problemática 
de currículo na sua dupla dimensão teórica e prática. Em rela
ção a isto diz MARTINS: "Parece concentrar-se em proposi-

~  ~  - 8 ções e reflexões teóricas de pouco valor prático".
Esta idéia ê retomada por XAVIER, que indica: "0 essen

cial a se considerar é que os vários aspectos do currículo se
jam acuradamente examinados para assegurar bases teóricas fir
mes, sanando, assim, dificuldades originárias da dicotomia en
tre teoria e prática".^

Se o currículo é tido como agente educacional, faz sen
tido distinguir quais aspectos desta educação ele visa desen
volver.

A educação deve ser entendida como elemento de realiza-

^BRANDAO, Carlos Rodrigues. 0 que e e d u c a ç a o . 8 ed. São 
Paulo. Brasiliense, 1983. p. 59.

8 ~ ^MARTINS, J. Introdução. In: TRALDI, L.L. C u r r i c u l o ;m e -
todologia da avaliaçao. São Paulo, Atlas, 1977. v . 2. p. 9.

9 -XAVIER, Regina Célia Muniz. 0 currículo como campo de
es tu d o s . Contribuições das teses e dissertações de currículo
na década 70-80. Curitiba, UFPR, 1982. Dissertação de Mestrado.
p . 16
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ção pessoal do indivíduo e veiculo de sua integração na socie
dade. O currículo deve servir para alcançar estes propósitos. 
Com esta preocupação, SPERB coloca:

A sociedade brasi 
mente as mais rap 
mudanças. Estas p 
ainda mais violen 
o futuro próximo, 
que nunca, devem 
t r u t o r a s , formado 
fim de que as ger 
e n t e n d e r , aceitar 
ças sociais que o 
sua herança cultu 
do a sociedade de 
t e m p o .10

leira sofre atual- 
idas e fundamentais 
odem ser previstas 
tas e complexas para 
As escolas, mais do 

assumir funções ins- 
ras e orientadoras a 
açoes novas possam 
e dirigir as mudan- 

correm, preservando 
ral,mas reconstruin- 
acordo com o seu

Para que o currículo seja adequado, devem ser conside
rados processo educacional e currículo no seu duplo aspecto: 
individual e social e o ajustamento de ambos os aspectos às 
necessidades de cada êpoca.

0 que existe de fato sao exigências 
sociais de formaçao de tipos concre
tos de pessoas na e para a sociedade. 
Sao, portanto, modos proprios de edu
car - por isso, diferentes de uma cul
tura para outra - necessários â vida 
e ã reprodução da ordem de cada tipo 
de sociedade, em cada momento de sua 
historia. Nao se trata de dizer que a 
educaçao tem, também, de modo abstra
to e muito amplo, um compromisso com 
a 1c u l t u r a ’ , com a ’c i v i l i z a ç ã o ’ ,ou que 
ela tem um vago 1fim s o c i a l 1 . 0 que 
ocorre é que ela é inevitave l mente uma 
pratica social que, por meio da in- 
culcaçao de tipos de saber, reproduz 
tipos de sujeitos s o c i a i s .^

^ S P E R B ,  DalillaC. Currículos educacionais: uma m e t o 
dologia de p l a n e i a m e n t o .I n : Série Ensino Fundamental, Brasília,
MEC, (8):13, 1972.

11 BRANDÃO, p. 9,
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MINOGUE, quando realiza sua revisão histórica sobre uni
versidade destaca o fato de que, desde os primórdios, estas 
têm respondido principalmente aos interesses políticos e reli
giosos. Por este motivo, as suas contribuições não deixam de 
estar de alguma forma sujeitas a pressões deste gênero.

A citação abaixo é uma evidência do que se acaba de di
zer:

A universidade sõ poderá dar sua con
tribuição a uma sociedade livre na me
dida em que superar a tentaçao de se 
sujeitar, irref1etidamente , a ideolo
gia prevalecente e aos modelos de po
der e de privilegio e x i s t e n t e s  . . .  12

A postura é retomada pelo autor quando enfatiza da mes
ma maneira que a exploração do conceito de universidade exige 
argumentos complexos e abrangentes, não apenas filosõficos.Sa- 
be-se por exemplo que as universidades modernas,nada mais são 
do que uma miscelânia de instituições pelo grande número de 
atividades ali conduzidas. Conseqüentemente, seria errôneo op
tar por um critério único para caracterizá-las.

De qualquer forma podem ser identificados os propósitos 
que â universidade cabem e, junto deles, algumas obrigações.Em 
primeiro lugar, afirma MINOGUE, deve ser admitido o fato de que 
as universidades tanto afetam como são afetadas pelas circuns
tâncias sociais; e ê precisamente desta sociedade que ela ob
tém os recursos para manter-se. Reciprocamente ela, a univer
sidade, irá fornecer os homens devidamente preparados, com uma

12 , .MINOGUE ,Kenneth R. 0 conceito de u n i v e r s i d a d e . Trad.
Jorge Eira Garcia Vieira. Brasília. Universidade de Brasília, 
1981. p. 141.
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suficiente bagagem técnica, capazes de se integrarem e propor
cionarem suas contribuições específicas que irão eventualmen-

- 13te ate modificar o meio social.
Perfilar os propósitos, as obrigações, os papéis que 

cabem â universidade, propicia a inferência de se questionar 
que tipo de instituição ela é.

Um questionamento enquadrado nestes termos ê desenvol
vido por SAVIANI que define a universidade como "o lugar de 
alta cultura". Esta idéia ê a seguir completada com os seguin
tes traços:

Veuniao de escolas da ordem mais ele
vada cujo ensino abrange todos os r a 
mos da instrução s u p e r i o r ' ,'organiza- 
çao destinada ao ensino s u p e r i o r ,com
posta de número variável de escolas ou 
faculdades'; 'instituição destinada ã 
conservação, criaçao, transformação e 
transmissão da cultura'. Respostas
desse teor poderiam ser multiplicadas 
ao infinito. 0 que importa notar, po
rem, e que elas guardam uma caracte
rística comum: captam a universidade
de modo abstrato, isto e,tomam-na c o 
mo algo já constituído, existente em 
si e. por s i . 14

Este autor dirige sua atenção ã necessidade de detectar 
o que ele chama caráter naturalizado da universidade. Esta
preocupação leva à consideração da maneira como é configurada 
a realidade humana, a partir da maneira como ela é produzida.

Dentre os modos de produção que caracterizam a existên-

13MINOGUE. p. 144.
14 .SAVIANI, D e r m e v a l . Participaçao da universidade no

desenvolvimento: a universidade e a problemática da educaçao e
cultura. São Paulo, 1979. Separata da Revista da Pontifícia
Universidade Católica de Sao P a u l o . S a o Pa u i o . 4 9 (97 ) : 8 , j a n J

jun 1979.
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cia humana, sobressaem suas ações materiais e espirituais; am
bas as formas constituem a sociedade concreta. Esta sociedade 
estã formada por planos estruturais como o econômico, o polí
tico e o social. SAVIANI chama a atenção a respeito do entro- 
samento que estes planos guardam entre si de maneira que cada 
aspecto mantém íntima relação com os demais e jã que cada um 
destes aspectos contém em si os demais e os sintetiza,pode ser
afirmado que é esta a sistemática da elaboração da síntese da

15sociedade em seu conjunto.
Dito de outra forma,é válido admitir que a universidade 

como instituição, também é produzida na ação recíproca das con
dições materiais e espirituais. Conseqüentemente, ê ela quem 
sintetiza o histórico, o sociológico, o político, o econômico, 
o cultural ou seja, a realidade humana como um todo.

Este problema de vinculação da universidade e realidade 
vem sendo objeto de freqüentes debates.

Nas discussões sobre o tema da u n i 
versidade sao freqüentes afirmações 
como estas: ’a universidade nao leva
em conta a r e a l i d a d e 1; 'a universida
de estã dissociada da realidade'; 'hã 
um divorcio entre a universidade e a 
realidade dos seus alunos', 'a u n i 
versidade ignora a realidade brasilei
ra; nao leva em conta a realidade das 
escolas de 1? e 29 graus, a realidade 
econômica, o mercado de t r a b a l h o ,e t c ' ^

Desta reflexão sobre o divórcio entre a universidade e 
a realidade,surge a necessidade de se pensar a universidade co
mo um organismo vivo, orientador do pensamento acadêmico, no

1 5 SAVIANI. p. 9-10. 

16SAVIANI. p. 7
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sentido de buscar a criação de processos não so formais como 
informais, que satisfaçam às autênticas necessidades da comu
nidade, bem como evitem os desperdícios associados à evasão, 
matriculas trancadas, reopções malogradas, cursos interrompi
dos. Isto,no dizer de RAMAL HO, ê decorrente da "inadequação de 
currículo e pela manutenção de cursos em distonia com as ne
cessidades sociais ou mal dimensionadas em relação à demanda

17no mercado de trabalho".
Em referência à vinculação entre ensino e realidade, 

SANCHEZ coloca o seguinte:

Se historicamente pode ser explicada 
a antiga desvinculação, admitindo-se 
que o rigor do pensamento estava em 
funçao da sua abstraçao, isto nao e 
mais admissível atualmente: o pensa
mento responde a uma realidade, e a 
reflete; as ideias surgem a partir da
quilo que existe; logo, aceita a for
ma de pensar voltada â realidade, nao 
mais se concebe uma educaçao dela des
vinculada.
Nao se trata de uma realidade que ema
na de uma sociedade, como uma grande 
nebulosa. A realidade do ensino ë c o n 
creta em cada 1 a q u i 1 e ’a g o r a ’ ;a cir
cunstancia que envolve o social e
seus processos; ainda o psicologico , o 
biologico, e tudo que a p a r e c e ,tanto a 
nível de tomada d.e decisão, quanto no 
marco privativo de uma atividade qual
quer dentro da sala de aula. Todos
eles são, em definitivo, importantes 
elementos da realidade e d u c a c i o n a l  . 18

17 — - . ~ALCY leva sugestões a reunião de reitores. Gazeta do
Povo. Curitiba, 23 jan 1983. p. 15.

18 —SÃNCHEZ, Martha Garcia G.de. 0 L a b o r a t o r i o : uma alter
nativa de sistematização de estudos sobre Currículo. Curitiba. 
Universidade Federal do P a r a n a , 1983 . Dissertação de M e s t r a 
do, p. 19.
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WANDERLEY preocupa-se com o relacionamento que cabe à 
universidade com a comunidade onde estã inserida. Divide sua 
tarefa a este respeito em duas direções: uma que se liga mais 
aos serviços internos, ã comunidade universitária, considerada 
globalmente; por exemplo,o que diz respeito a professores,alu
nos e funcionários. Em outra direção estã representado o rela
cionamento da universidade com a comunidade; isto é,nos servi
ços que ela presta ao meio social que a circunda , denominados 
de extensão universitária.

A extensão universitária tem uma importância tão grande 
que, segundo WANDERLEY, sua efetivação tem tido influência atê 
na redefinição de cursos e programas de pesquisa.

0 ensino e a pesquisa devem manter pa 
drões elevados de competência, se rie
dade e qualidade, sendo questionados 
sempre em funçao de sua relevância so
cial. Uma política de ensino superior 
deve considerar a compl emen t a r i ed ad. e 
indispensável com toda a política de 
ensino do país, e com a política cul
tural em sentido amplo, que descrimi
ne outras prioridades básicas e per
mita outras alternativas de formação 
geral e p r o f i s s i o n a l .í9

Desta forma fica evidenciado um dos importantes papéis 
da universidade na formação de profissionais competentes para 
o desempenho de funções exigidas pela comunidade.

2.2 0 CURRlCULO DO CURSO DE ESTATÍSTICA NA UNIVERSIDADE FEDE
RAL DO PARANÃ: ABORDAGEM HISTÓRICA E LEGAL
A partir da implanta.ção do Império, no Brasil, até al-

19 . -WANDERLEY, Luiz Eduardo W. 0 que e u n i v e r s i d a d e . Sao
Paulo. Brasiliense, 1983. p. 41.



guns anos anteriores à Proclamação da Republica, os governado
res eram obrigados- a enviar, anualmente, relatórios das ativi
dades de suas respectivas províncias, para serem examinados 
pelas assembléias. Contudo, a quantidade e a qualidade dos 
dados apresentados dependiam da capacidade de cada governador 
da província, não havendo sistematização na coleta de dados, 
senão a partir de 1872. Quanto à publicação sistemática, ini
ciou em razão da primeira experiência de industrialização pela 
qual o Brasil passou e da criação, em 1934, do Instituto Na
cional de Estatística que, em 1938, passou a chamar-se Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Constitui objetivo básico do IBGE, promover estudo de na
tureza estatística e outros, visando permitir o conhecimento da 
realidade física, econômica e social ,e a segurança do País,possi
bilitando, assim, o planejamento econômico-social e a segurança

. 20 nacional.
Em 1953 foram criados no Brasil dois cursos de nível su

perior em Ciências Estatísticas. A escola pioneira do Brasil, 
Escola Nacional de Ciências Estatísticas-ENCE - na Guanabara, 
mantida pela Fundação IBGE, e a Escola de Estatística da Bahia, 
mantida pela Fundação Visconde de Cayru.

Segundo MALVAR,a criação da ENCE e do curso, resultaram de 
um Projeto do professor Lourival Câmara que,apõs uma viagem aos Es
tados Unidos, regressou ao Brasil com a idéia de formar profissionais 
estatísticos em nível superior,por meio de um curso regular de gra
duação com um grande embasamento matemático. Observa que,nos Estados Unidos,

2 0 ~ESTATÍSTICA. In: Centro de Integraçao Empresa-Escola-
CIEE. Dicionário das profissoes. 3. ed. Sao Paulo, 1981 v . 2 p.
572-3.

20
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não existia tal curso de graduação. A Estatística era objeto 
de estudos de põs-graduação.

Afirma também o autor acima, que o currículo do Curso 
da ENCE era muito ambicioso, talvez por se basear nos currícu
los de põs-graduação, fora da realidade da graduação,com gran
de aprofundamento das disciplinas o que levava a um acentuado 
índice de reprovação. Efetuados ajustamentos necessários, o 
nível da escola manteve-se elevado e em função disso conseguiu 
uma imagem positiva junto ao mercado que, por mais de dez 
anos, absorveu imediatamente os graduados, com uma procura mui
to maior do que a oferta.

Observa ainda que o mercado de trabalho até 1978, con
tinuou absorvendo o egresso de tais escolas, embora mais sele
tivo e com um processo competitivo em andamento, graças à cri-

~  ~  21 açao de novos cursos de graduaçao e de pos-graduaçao.
Sabe-se da existência.de dezenove cursos de bacharelado 

em Estatística no Brasil, entre e.les estão os seguintes, nos 
Estados da Federação:

Rio de Janeiro:
- Escola Nacional de Ciências Estatísticas;
- Faculdade de Ciências Estatísticas;
- Universidade Estadual do Rio de Janeiro; e

22- Universidade Federal do Rio de Janeiro.
São Paulo:
- Universidade de São Paulo;

21MALVAR. p. 1.
9 9ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS. Catalogo do 

curso de g r a d u a ç a o . Rio de Janeiro. IBGE. Diretoria de D i v u 1- 
g a ç a o , s .d . p . 9.
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- Universidade Federal de São Carlos; e
- Universidade Estadual de Campinas.
Brasília:
- Universidade de Brasília.
Paraná:
- Universidade Federal do Paraná.
Rio Grande do Sul:
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ceará:
- Universidade Federal do Ceará.
Amazonas:
- Universidade do Amazonas.
Bahia:
- Escola de Estatística da Bahia.
Minas Gerais:
- Universidade Federal de Minas Gerais.
Rio Grande do Norte:
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Pernambuco;
- Universidade Federal de Pernambuco.
A profissão de estatístico foi regulamentada duas vezes: 

a primeira pela Lei n? 4739, de 15 de julho de 1965, que dis
põe sobre o exercício da profissão e dá outras providências e 
a segunda pelo Decreto n9 62497, de 19 de abril de 1968, que 
aprova o regulamento para o exercício da profissão do estatís
tico (Anexo 1) .

De acordo com o Parecer n9 870/65 (Anexo l),a formação 
do estatístico ê baseada em disciplinas de teor matemático que 
fundamentam uma sêrie de outras disciplinas específicas que
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constituem o corpo profissional do currículo.
O Currículo Mínimo Legal do Curso de Estatística foi 

estabelecido pelo mesmo Parecer pelo Conselho Federal de Edu
cação em 26 de outubro de 1965 e homologado pela Portaria Mi
nisterial n? 314/65. É composto de catorze disciplinas, sendo 
doze obrigatórias e pelo menos duas optativas com um mínimo de 
2700 horas.

0 aludido Parecer considera a aplicação da Estatística 
a quase todos os setores de atividades culturais e técnicas, 
cuja previsão não encontra limites. Deve, portanto, o currí
culo ser o mais sintético possível para possibilitar comple- 
mentações variadas que aumentam a indispensável experiência nes
se ramo de ensino.

Os primeiros currículos do ensino da Estatística da Es
cola Nacional de Ciências Estatísticas influenciaram fortemen
te quando da fixação do currículo mínimo pelo Conselho Federal 
de Educação - CFE - e, em decorrência, nortearam a organização 
dos demais cursos de graduação em Estatística criados poste
riormente em outras instituições.

Especificamente, na Região Sul do Brasil, distinguem-se 
dois cursos de graduação em Estatística. Um na Universidade Fe
deral do Paraná, em Curitiba, e outro na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O Curso de Estatística da Universidade Federal do Para
ná, em funcionamento no Setor de Ciências Exatas, foi criado 
pela Resolução n9 1/73 (Anexo 2), aprovado pelo Parecer n9 6697 
de 6 de outubro de 1978 do Conselho Federal de Educação e re
conhecido pelo Decreto n9 82874 de 18 de dezembro de 1978, pu
blicado no Diário Oficial da União - D.O.U - em 19 de dezembro
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nheçamos um instrumento e os princí
pios que regem o seu uso, mais bem 
equipados estaremos para emprega-lo e 
para captar as ocasioes do seu mau 
uso e a b u s o .23

O Conselho Regional de Estatistica-CONRE - da 1? Região 
com sede em Brasília, define da seguinte maneira a responsabi
lidade profissional do estatístico:

seu trabalho é combinar os dados com 
o problema, determinar o que coletar 
e organiza-los de maneira que outras 
pessoas possam entendê-los. Quando os 
dados sao 'bons números', isto é, bem 
coletados, sem tendências ou distor
ções, o estatístico estã no bom 'cami
nho. para solucionar o problema.24

Na figura profissional do estatístico deve estar incor
porado um sistema de valores que abrange a objetividade e a 
honestidade na busca e na organização dos dados numéricos. 

Uma excelente referência às funções que o estatístico 
desempenha ha época atual é a apresentada na publica
ção: 0 Mundo da Eòtatíòtíca.

Inicia-se com a jã superada função do estatístico que 
apenas entendia de gráficos e tabelas, sendo esta uma visão 
muito parcial do mesmo. Porém, ainda hoje,

para muitas pessoas, a palavra 'esta
tística' lembra gráficos em zig-zag
todas as tabulações das paginas de
esportes ou colunas de figuras nas

23 . ■+ • ~GOODMAN, Richard. Aprenda sozinho e s t a t í s t i c a . São
Paulo. Pioneira, 1965. p. 14.

24 TEIXEIRA, Neyla R.S.E.S. da C., adap. 0 mundo da es
t atística. Brasília. Conselho Regional de Estatística 1^ Região, 
1983. p.3. Adaptado do original Careers in statistics.
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seções de negõcios dos jornais.Este e 
somente um tipo de e s t a t í s t i c a ;os es
tatísticos, hoje, fazem mais do que 
construir e examinar gráficos. Eles 
precisam desenvolver um grande enten
dimento sobre as origens dos dados, 
seus possíveis significados e, em es
pecial, sua veracidade... A Estatís
tica e um campo sempre em m u d a n ç a , o n 
de novos métodos sao obtidos constan
temente. 0 usuário das técnicas esta
tísticas regularmente tem maiores e 
melhores ferramentas em suas maos pa
ra resolver p r o b l e m a s .^

É com base nestas idéias que se verifica a importância 
do presente estudo que busca subsídios para um aperfeiçoamento 
do Curso no sentido de permanente adaptação às novas conquis
tas desta área.

Parece não haver limite quanto às ãreas de atuação do 
estatístico, que, além de numerosas, abrangem os mais diversos 
campos científicos e tecnológicos.

O estatístico trabalha de perto com òutros_cientistas e 
pesquisadores, desenvolvendo novas técnicas estatísticas,adap
tando as jã existentes, delineando experimentos e dirigindo a 
analise de pesquisas e estudos. Aqui novamente observa-se o 
papel da Estatística como um método de apreensão da realidade.

Ê afirmação corrente a que nao é pos^- 
sível planejar sem Estatísticas. Ain
da assim, poucas vezes se deu ã esta
tística a atençao que mereceu no es
tudo dos elementos essenciais aos re
feridos planos. Dessa omissão resul
tam generalizações precipitadas,afir
mações que, mesmo categóricas, são
discutíveis e, o que é pior, números 
aparentemente exatos, mas chèios de

25TEIXEIRA. p. 5-6.
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incoerências, que tantas vezes servem 
de base a engenhosas teo r i z a ç o e s .26

O economista e executivo francês, Yves LAULAN, em en
trevista ä revista VEJA, fala sobre os dois Brasis - o real,no

*  27qual ele acredita, e o das estatísticas, que ironiza.
Constata-se atualmente,; no 'Brasil, a falta de informa

ções confiáveis havendo, portanto, a necessidade de profissio
nais preparados não sõ para a obtenção de dados fidedignos co
mo também que saibam dar-lhes o tratamento adequado.

As atividades que competém ao profissional de Estatís
tica estão definidas na Legislação Basica do Conselho Federal 
de Estatística-CONFE:

Art. 39 - 0 exercício da profissão de 
Estatístico compr e end e :
I - Planejar e dirigir a execução de 
pesquisas ou levantamentos estatísti
cos;
II - Planejar e dirigir os trabalhos 
de controle estatístico de produção e 
de qualidade;
III - Efetuar pesquisas e. e analises 
estatísticas;
IV - Elaborar padronizações estatís
ticas;
V - Efetuar perícias em matéria de 
estatística e assinar os laudos res
pectivos;
VI - Emitir pareceres no campo da es- 
tatí s t i c a ;
VII - 0 as se s soramento e a direção de 
orgaos e seçoes de estatística;
V U I  t A escrituração dos livros de

2 zr
MONTENEGRO, Tulo Hostílio. Panorama da estatística 

nas Américas. Revista Brasileira dé Estatística.Rio de Janeiro, 
2 K 8 1 / 8 2 ) -1, janyjun. 1960.

27 ~ ~ ■
. ) AS ESTATÍSTICAS sào fantasio sas. Ve j a, Sao Paulo (770):
3,8 jun 19 83. - 2 ,
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registro ou controle estatístico 
criados em lei,^8

A profissão de estatístico exige níveis e tipos de for
mação diferenciados em função das possibilidades dde trabalho 
que o mercado oferece. A classificação Brasileira ch de Ocupa- 
çoes-CBO ~ define.o estatístico:'

Os trabalhadores deste grupo de base 
realizam pesquisas sobre as bases ma- 
tematicas da estatí stica,ef etuain aná
lises estatísticas e assessoram, nas 
aplicações dos métodos estatísticos.
Suas funções consistem e m :aperfeiçoar 
a metodologia estatística; assessorar 
nas aplicações dos métodos estatísti
cos; planejar e realizar levantamen
tos estatísticos; aplicar técnicas
estatísticas para avaliar, organizar, 
analisar e interpretar dados numéri
cos obtidos em levantamentos espe
ciais ou através de outras fontes.29

No Cadastro Brasileiro de Ocupações do Departamento 
Nacional de Mão-de-Obra, hã uma distinção entre as profissões 
de estatístico analista e estatístico auxiliar.

O estatístico auxiliar deve desempenhar a função de 
coordenar' documentos estatísticos a partir de fontes correntes 
de informação ou de fontes especiais. Especificamente:

1) Coleta dados e s t a t í s t i c o s ,eventual 
ou sistematicamente.

2) Controla o recebimento de informa
ções estatísticas contidas em for
mulários prõprios, documentos côn-

2 8 ~BRASIL. Leis, decretos, etc. Legislação bãsíca; esta
tístico e técnico em estatística era nível mèdio. Rio de Janei
ro, Conselho Federal de Estatística, s.d. p. 20.

29■BRASIL, Ministério do Trabalho. Secretaria de Empre
go e Salario, Classificação b r a s i l e i r a  de 0 c u p a ç õ e s «Br a s í 1i a , 
Fundacentro , 19.82 , p. 75.
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tábeis, requisições de materiais,, 
TelatSrios de ocorrências e de re
gistros de situações, gráficos de 
instrumentos, documentos e publi^- 
caçòes externas, e todo e qualquer 
meio de coleta de dados escolhidos, 
verificando de acordo com a perio^ 
dicidade estabelecida,as datas das 
:entiregas, e reclamando-as a tempo.

3) Analisa e critica, conforme normas 
p r e - e s t a b e l e c i d a s , os dadõs dos 
elementos d e co 1 e t a , ver i.f i c ando d a 
tas, unidades de medida, modo de 
escrever números e símbolos, arre
dondamentos, etc.

4) Apura dados diretamente dos docu
mentos, ou codifica para apuraçao 
mecânica, conforme os elementos de 
c o l e t a .

5) Executa, sob orientaçao, as varias 
formas dè tabulações que se fize
rem necessárias, compilando os da
dos apurados, direta ou mecan i c a 
mente.

6) Efetua, sob orientaçao, cálculos 
para a obtenção de somatoríos, m e 
dias , medianas, quartis, decis, 
centis, medidas de dispersão e as
simetria, números índices, etc,, 
usando maquinas de somar e calcu
lar.

7) Elabora cálculos, sob orientaçao, 
para a construção das varias re
presentações grãficas que forem 
determinadas (em c o 1unas,bare s cur
vas, setores,polares, histogr am a s , 
polígonos de f r èqtlên c i a , . e t c) .

8) Cuida da documentação estatística, 
arquivando e/ou codificando tabe
las, publicações, obras sobre a 
especialidade, etc., e procedendo 
a revisões e resumos periodicos.

9) Prepara, eventualmente, por ini
ciativa própria, tipos de tabelas, 
cálculos de medidas estatísticas e 
representações grãficas.

10.) Executa, eventualmente, outras ta
refas semelhantes ou c o r r e l a t a s .^0

Para o estatístico  .analista , suas funções são :

3 0 -BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Departamento Nacional de M a o - d e - o b r a.Cadastro brasileiro de
ocupáçoe s . Rio de Janeiro, 19.71. p. 241.



idealizar e aplicarias métodos ma,is certos pa,ra recolher, 
•tabelar e interpretar informações quantitativas nos terrenos 
mais diversos. Mais concretamentes

II Determina o carater e o volume de 
informação necessária para resolr 
ver um problema estatístico, e ob
têm ou idealiza métodos para obter 
dita i n f o r m a ç a o .

2) Reduz os dados ou determina as me
lhores técnicas de r e d u ç ã o ,segundo 
a natureza das infórmaçoes exis
tentes e o tipo de problema estu
dado.

3) Interpreta e apresenta os dados em 
quadros, gráficos, diagramas,e re
sumo s escritos.

4) Ss vezes, redige informações onde 
analisa e avalia as conclusoes le
vando em consideração as condiçoes 
variãveis que podem alterar a in
terpretação ou validade.

5) Talvez se especialize em determi
nado ramo da estatística, como as 
estatísticas financeiras ou indus
triais, ou na analise estatística 
de determinado ramo da ciência,co
mo a física, a química ou a biolo-31gia.

A partir dos documèntos legais citados infere-se que no 
currículo para formação desse profissional as preocupações de- 
vem-se voltar para disciplinas e metodologias que propiciem o 
desenvolvimento do:raciocínio lõgico, -raciocínio abstrato, 
aptidão numérica, interesse por investigações .científicas e, 
ao trabalhar em equipe, ê interessante que o profissional,para 
interagir com as pessoas, seja sociável, como também , líder ao 
chefiar funcionários em algum setor de trabalho.

Os campos de atuação do estatístico são todos os que 
comportem investigações, pesquisas, projeções e determinação
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de fenômenos.. Praticamente em todos os ramos de atividades 
existentes, especialmente em serviços públicos, órgãos de ad
ministração, planejamento e levantamentos, instituições de 
pesquisa e desenvolvimento econômico, empresas comerciais e 
industriais, bancos e companhias de investimentos, universida
des e empresas de processamento de dados.

Pelo valor instrumental que a Estatística tem para a 
maioria das atividades humanas, o mercado de trabalho para o 
estatístico ê bem amplo e as oportunidades tendem aumentar de 
forma direta e proporcional ao desenvolvimento econômico do 
país e à necessidade de levantamentos estatísticos das diversas 
atividades econômicas e sociais.

Segundo MALVAR, o mercado de trabalho nos últimos anos, 
está a exigir uma redefinição do perfil do estatístico.

v
A procura passou a ser de um técnico 
com conhecimentos so 1 ido s de E statís
tica, mas que tivesse também familia
ridade no emprego de técnicas de Pe s 
quisa Operacional e de Computaçao, em 
especial de utilizaçao de programas- 
produto e noçoes de Matemática Fi n a n 
ceira, em particular Análise de A l 
ternativas de Investimentos e de Cus
tos. Caracteriza-se uma tendência 
pragmática da busca do modelo efici
ente sob a condição de custo mínimo .32

A regulamentação da profissão, a qualificação profis
sional constituem problemas em permanente discussão.

já é conhecida nossa posição de que o 
estatístico tradicional é uma p r o 
fissão em extinção, substituído por 
um novo profissional: o Técnico em

32MALVAR. p. 1.
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Métodos Quantitativos. Alterações de 
currículos de cursos regulares e ofer
ta de cursos de especializaçao e de 
extensão pelas universidades atuantes 
na ãrea sao fundamentais. A U n B, p i o 
neira como sempre, jã vem envidando 
esforços nesse sentido, mas o p r oble
ma não é regional... Parece que o m o 
vimento de conscientização da classe 
cresce nao *so na 1& Região. Em visita 
recente a Salvador, em contato com o 
dinâmico Presidente do CONRE da 5? 
Região, pude observar que na Bahia os 
profissionais da ãrea procuram aumen
tar a participaçao do grupo nos deba
tes sobre os problemas existentes.33

Ressalte-se que, embora sejam muitos os problemas que 
os profissionais de estatística enfrentam pelos motivos jã 
aludidos, estes profissionais ainda não conseguiram desenvol
ver o espírito de classe como bem mostra um artigo publicado
no jornal da APEB intitulado: ÜA t ò t a t l ò t Z c o ò  qu&fizm conht(iQ.n.i
o que. IcLZ&m oò e . ò t a t Z A t Z c o ^

Os Estatísticos tem assumido, durante 
todos esses anos e em quase todos os 
pontos do País, um espírito de fecha
mento em si mesmo - de clausura téc- 
nico-cientlfico-política. Isola-se em 
relaçao aos demais campos tecnico- 
científicos e se individualiza no que 
se refere ao entrosamento entre os 
proprios Estatísticos.
Em geral, cada um de nos conhece m u i 
to pouco, ou quase nada, o que nossos 
colegas de profissão produzem cienti
ficamente no seu dia-a-dia de traba
lho. As nossas atividades técnicas 
adormecem nos arquivos. São trans
formados precocemente em peças ador
mecidas no ’m u s e u ’ das ciências. De 
outro lado, os problemas que afetam a 
nossa classe: as deficiências do en
sino da Estatística em nossas facul-

33A CONSCIENTIZAÇÃO da classe. Editorial, CONRE UM Bra
sília, 2 ( 6 ) :1, 1981.
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dades.; a questão da lei que regula
menta a nossa profissão, que pouco 
conhecemos; a problemática da absor
ção e do aproveitamento dos Estatís
ticos pelo setor publico e privado. 
Enfim, um universo de problemas que 
nos afeta e nos preocupa e sobre os 
quais so conhecemos o nosso pensa m e n 
to ... 3 4

COSTA (estatístico CONRE) faz .algumas críticas em rela
ção ao ensino da Estatística quanto:

1) a forma incompleta ou irreal escolhida pela univer
sidade para apresentar alguns "Modelos EstatísticosM 
aos estudantes de estatística;

2) a falta de esclarecimentos técnicos dos possíveis 
usuários potenciais. Cita,como exemplos de tais mo
delos os relativos à "Inspeção por Amostragem" que 
são expostos de maneira sumaria nos veursos de forma
ção profissional do Estatístico.

Considera que o assunto necessita de bibliografia na
cional própria. Afirma ainda:

Os cursos abordam o problema conside
rando tais modelos como univalentes, 
em geral ligados'exclusivamente ã ãrea 
de produção industrial. Daí os textos 
específicos constituírem material ina
dequado ãs realidades atuais do M e r 
cado de Trabalho.
Os modelos estatísticos da Inspeção 
por Amostragem sa.o modelos pluriva- 
lentes e, se assim forem imaginados, 
oferecem subsídios amplos para as v a 
rias aplicações.
A classe dos Auditores Contábeis, dos 
administradores de material ou,também 
dos profissionais da ãrea de Educaçao

OS ESTATÍSTICOS querem conhecer o que fazem os esta
tísticos. Jornal da APEE. Rio de Janeiro, v . 2, n.l, 1982.
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e Saúde, so para citar algumas cate
gorias profissionais, tem demandado, 
sem sucesso, profissionais da área de 
estatística para subsidiar com os 
seus conhecimentos específicos, seu 
campo de trabalho.
Eis porque nao observamos estatísti
cos operando no Mercado de Trabalho 
de Auditagem por Amost ragem Contábil, 
Auditoria por Amostragem de Material, 
Qualidade de Ensino, Auditoria Assis- 
t encial.
Raramente sabemos que um estatístico 
colaborou com profissionais de outra 
área num 'projeto de controle'. A de 
terminação dos esquemas de inspeção 
por amostragem e os critérios de ins
peção por amostragem nos planos de 
amostragem simples ou m ú 1t i p l a ,tem-se 
colocado ã margem do profissional de
estatística.35

Observa-se que o Estatístico acima citado faz críticas 
e acha que devem ser eliminadas as causas. Julga, todavia, que 
a situação potencial do mercado é Ótima.

As afirmações apresentadas em relação à qualificação 
profissional e aó mercado de trabalho para o Estatístico,no mo
mento atual, vêm de encontro à preocupação em relação ao Ba
charel em Estatística da UFPR, cujo Curso de formação teve 
início em 1974.

Se a qualificação profissional está intimamente rela
cionada com mercado de trabalho, como foi visto anteriormente, 
há necessidade de atender às exigências do mercado. Deve, por
tanto, o curso formar profissionais capacitados por meio de um 
currículo atualizado e apropriado ãs exigências da êpoca.

Para melhor avaliar a qualidade do Curso de Estatística 
da UFPR podem ser analisadas as variáveis que devem ser consi-

35COSTA, J. J. Serra. Auditoria por amostragem. Jornal 
da APEB, 1 (1):3 , 1981.
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deradas na elaboração do Currículo. Isto é o indicado pelo
Professor Grljõ que faz referência ao Currículo como " a pri-

3 6meira manifestação objetiva de qualidade de um curso".
Para ater-se a esta concepção é necessário que a elabo

ração do currículo resulte de uma real interação universidade 
X comunidade. Das verdadeiras necessidades e aspirações sen
tidas na comunidade irá decorrer uma estrutura curricular cujas 
exigências respondam não apenas às exigências históricas, como, 
especificamente, às exigências do mercado de trabalho local.

0 destaque que MARTINS dá às Variáveis que configuram a 
realidade como um todo, está também presente nas referências 
tecidas por PEDRA; estes autores enfatizam por igual a impor
tância de se considerar:

- a realidade social
- a realidade escolar
- a realidade aluno
- os conteúdos a ser desenvolvidos e sua respectiva ava

liação3^
Pode-se perceber que a obediência a estas variáveis 

pressupõe, por uma parte, a atenção ao processo social no qual 
está inserido o curso e, por outra, as exigências especifica
mente ligadas ao Currículo.

Dentre os critérios que devem estar presentes em sua

3 6GRIJÕ, José Carlos. Curso de estatística na UFRGS. 
In: ENCONTRO DE DOCENTES DE ESTATÍSTICA DA REGIÃO S U L ,1., Por
to Alegre, 1982. Atas '. Porto Alegre, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 1982. p. 34.

37 .PEDRA, Nilcea Maria Siqueira. Paradigma Curricular : 
estudo de possibilidades. Porto Alegre. Pon ti fIcia Uni ve r s i d a- 
de Católica de Porto Alegre-Río Grande do Sul, 1977. Disserta
ção de Mestrado, p. 87-97.
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elaboração, o de integração ê o mais. abrangente. Dele partici
pam: a relação seqüencial das matérias ou conteúdos curricu
lares e a relação horizontal desejável entre estes conteúdos, 
o que significa um dinâmico fluxo de conhecimentos.

Fazendo parte deste principio de integração, sobressai, 
por sua importância, a necessidade da dosificação ou harmonia 
entre as matérias teóricas e as atividades praticas.

Sintetizando, pode ser afirmado, em 
primeiro lugar, que em todos os ramos 
do saber hã interaçao de teoria e 
pratica; que esta interaçao gera a 
capacidade em forma conjunta ou uma 
de cada vez, de se produzirem novos 
embasamentos sempre integrados dentro 
da sua perpétua e reciproca dinamiza- 
çao. Tudo isto acentua a necessidade 
de observar-se os princípios de res
peito â integraçao de conteúdos e 
d i s c i p 1 i.n as do Currículo u niversitá
rio. É desejável, também, que esta 
política esteja enquadrada em outra, 
mais geral, que observe o cumprimento 
destes critérios no nível institucio
nal.^®

Jã de maneira especial em referência ao currículo de 
Estatística, são levantadas algumas questões direcionadas ao 
seu aprimoramento. Elas partem da consideração de que a garan
tia de preparação de estatísticos de bom nível ê a profundida
de necessária nas disciplinas que compõem o Currículo. A isto 
deve-se acrescentar o que MALVAR sugere aos responsáveis pela 
formação de estatísticos, a nível de graduação:

a) manter em nível elevado e com a 
profundidade necessária o ensino de 
disciplinas obrigatórias que compoem

3 8 SÃNCHEZ. p. 87 e 88.
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as matérias do currículo mínimo apro
vado pelo CFE;
b) utilizar o elenco de disciplinas 
optativas, para ajustar a formaçao do 
profissional às novas necessidades do 
Mercado de Trabalho. Sao exemplos a 
considerar a utilizaçao de programas- 
p r o d u t o , a oferta de disciplinas de 
Matemática Financeira, Analise de In
vestimentos, Custos e Pesquisa Op e r a 
cional. É possível, também, através 
dessas disciplinas interferir no p r o 
cesso de mudança de perfil, indicando 
ao Mercado novas técnicas existentes 
que podem ser usadas na solução de 
p roblema s ;
c) considerando que existira sempre 
uma defasagem entre o ajuste pr o p o s 
to no item anterior e a velocidade de 
mutaçao do perfil, oferecer cursos de 
especializaçao e extensão, princ i p a l 
mente em períodos especiais ( verao, 
na Un B) visando reciclar e complemen
tar a formaçao dos jã graduados e 
também de alunos em final de curso. 
Parece recomendável no biénio 81/82 
uma preocupação maior com a Teoria da 
Amostragem.
d) estudar a viabilidade de criaçao 
de um programa de especializaçao com 
cursos voltados para Atuaria, buscan
do o patrocínio de entidades do setor 
publico carentes desses profissionais. 
0 Ministério da Previdência Social ê 
um exemplo a apontar.
Finalmente, existe um aspecto a con
siderar no Mercado de Trabalho a t u a l , 
em nível nacional. Com a criaçao e a 
evolução dos programas de pos-gradua- 
çao em Estatística houve um incremen
to sensível na fatia do Mercado des
tinada a esses profissionais, p r i n c i 
palmente em instituições de pesquisa. 
A EMBRAPA ê um exemplo, em Brasília. 
Em conseqüência, reduziu-se a fatia 
para os graduados. Assim, ê importan
te para o Estatístico de ontem,Técni
co em Métodos Quantitativos de hoje, 
a busca contínua de aperfeiçoamento. 
Também os programas de p o s - g r a d u a ç a o , 
no sentido restrito, devem buscar a 
adequabilidade às exigências do m e r 
cado, provocadas pela evolução na 
ãrea de Métodos Quantitativos. Inde
pendentemente de outros aspectos con
siderados,o principal para a absorçao
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permanente de técnicos pelo Mercado 
é a manutençao da qualidade do ensino 
e a diretriz recomendada no proprio 
conceito da Estatística: o ajuste do
modelo teorico à realidade observa- 
da? 9

9

Outro aspecto, jã parcialmente analisado, é o que foca
liza na formação do estatístico sua estrutura moral. Se consi
derado o Currículo na sua concepção mais abrangente, esta ca
racterística também estã nele enquadrada.

Desta maneira pode ser afirmado que o Curso de Estatís
tica, além de inteiramente específico da área, deve tender a 
despertar no aluno uma consciência ética que o impeça de cair 
no mau uso dos dados: desde a sua procura até sua interpreta
ção.

39MALVAR. p. 2.



CAPÍTULO III

Este capítulo trata basicamente da po
pulação alvo da pesquisa, da elabora
ção, testagem e validação do instru
mento utilizado na coleta de dados; da 
sistemática usada na coleta dos dados; 
dos procedimentos estatísticos e dos 
critérios empregados na interpretação 
dos dados; da apresentação dos dados 
descritivos da população e da descri
ção e análise dos dados.



3 METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÃLISE DOS DADOS

O presente capítulo trata:

3.1 da População em Estudo
3.2 da Construção, Testagem e Validação dos Instrumentos de

Coleta de Dados
3.3 da Coleta de Dados
3.4 do Tratamento Estatístico e
3.5 da Descrição e Análise dos Dados

3.1 POPULAÇÃO EM ESTUDO
O Curso de Estatística criado pela Resolução n9 1/73 

(Anexo 2) do Conselho Universitário, órgão da administração 
superior da Universidade Federal do Paraná, teve início em 1974, 
com a oferta no vestibular, deste ano, de 50 vagas anuais, pe
ríodo diurno, subdivididas em 30 para o primeiro semestre e 20 
para o segundo, número no total constante, até 1981. Em 1982,o 
Curso passou de semestral para anual com 20 vagas diurnas e 40 
para o período noturno. A partir de 1983, o Curso de Estatís
tica passou a funcionar somente no período noturno,com 60 vagas.

Considerando-se o tempo decorrido desde sua implantação, 
bem como a distribuição das matrículas iniciais em cada ano,em 
relação aos diversos fenômenos escolares, tais como: desistên
cia, trancamen tos de matrículas, transferências, conclusão e



permanência no referido Curso, (TABELA 1) , foi possível traba
lhar com toda a população de egressos, de 1977 atê dezembro de 
1982, dado ao pequeno número de concluintes.

Dos 59 egressos do Curso, população total deste estudo, 
excluí-se somente um, por seu envolvimento direto com a pre
sente pesquisa. Constitui-se portanto a população em estudo 
de 58 sujeitos.

3.2 INSTRUMENTO

3.2.1 Elaboração do Instrumento
O instrumento construído para a coleta de dados (Anexo 

5), compreende quatro partes:
1. Informações básicas (questões de l a  12)

A questão n9 3 ê do tipo aberta, as de n?s 7 e 8 são 
fechadas com a opção "outro (a)" e as restantes são 
fechadas.
Tais questões dizem respeito a certas característi
cas do informante como: sexo, ano de nascimento, na
cionalidade, ano e semestre de ingresso no Curso,ano 
de conclusão por semestre, forma de ingresso, curso 
de 29 grau concluído, como também em relação a sua 
escolha no vestibular e se está ou não trabalhando.

2. Histórico Ocupacional (questões de 13 a 25)
As questões de n9s: 13, 14 e 15 são do tipo aberto, 
as de n9s: 17, 18, 20, 21 e 22 são questões fechadas 
e as de n9s: 16, 19, 23, 24 e 25 são questões fecha
das que incluem a opção "outro (a)".
Estas questões investigara: o trabalho executado pelo
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TABELA 1 - LEVANTAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL CONFORME ANO DE INGRESSO

ANO DE MATRI CONCLUINTES MATRÍCULAS ALUNOS
INGRESSO CULADOS 1977 1978 1979 1980 1981 1982 TOTAL Em

Curso
Tran
cadas

Transfe
ridos Desistentes

1974 45 1 4 2 - 4 - 1 1 4 5 - 25
1975 55 - 4 6 2 3 - 15 1 5 - 34
1976 45 - 1 3 5 1 4 14 3 4 24
1977 52 - - - 1 6 5 12 7 2 1 30
1978 35 - - - - 3 1 04 6 1 1 23
1979 49 - - - - 1 2 03 10 19 2 15

TOTAL 281 1 9 1 1 8 18 12 59 31 36 4 151

FONTE: Arquivos da Coordenação do Curso de Estatística da Universidade Federal do Paraná.

to
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egresso bem como sua relação com a formação univer
sitária; importância do estágio supervisionado para 
a obtenção de emprego e tempo que para isto levou; 
dificuldades na aplicação de conhecimentos estatís
ticos e atitudes tomadas diante delas, assim como os 
aspectos que mais influenciaram na aquisição de co
nhecimentos necessários ao trabalho executado.

3. Questões complementares (questões de 26 a 32)
Todas as questões são do tipo aberto, exceto a de 
n? 31.
Neste item foram incluídas alguniás questões* de ava
liação da importância de determinadas disciplinas, 
sugestões específicas sobre conteúdos e sugestões de 
ordem genérica sobre o Curso.

4. Escalas de Opinião
Para a elaboração das escalas de opinião do tipo Li- 
kert (Anexo 5), dois instrumentos foram tomados como 
referencial: a Escala I, de MC KEACHIE e a Escala II 
de HARTLEY.1

A Escala I (Subdividida em I& e 1̂ ) tem como objetivo 
avaliar as características dos professores que lecionam disci
plinas para o Curso de Estatística, sendo a Escala Ia para pro
fessores que ministram conteúdos matemáticos (Cálculo Diferen
cial e Integral I e II, Geometria Analítica, Álgebra Linear, 
Fundamentos de Matemática e Análise Matemática I e II) e a Es
cala 1^ para professores que ministram disciplinas de conteú-

^HARTLEY, Eugene L. e HOGAN, Thomas P. Some Additional 
Factors in Student Evaluation of Courses,in American Educational 
Research J o u r n a l , 9(2): 242-245, Spring, 1972.
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dos estatísticos (Estatística Descritiva e Documentária, Infe
rência Estatística, Tecnologia da Amostragem, Análise das Sé
ries Temporais, Análise Seqüencial, Testes não Paramétricos, 
Análise de Variância, Planejamento Experimental, Análise Mul- 
tivariada, Métodos e Análise Estatística, Controle Estatístico 
de Qualidade, Demografia, Processos Estocãsticos, Cálculo das 
Diferenças Finitas, Econometria I e II e Cálculo das Probabi
lidades I e II).

As escalas Ia e 1^ apresentam os mesmos itens (16),sen
do as respostas a essas perguntas anotadas em uma escala de 5
opções, as quais variam de "Concordo Fortemente" a "Discordo
Fortemente" (Anexo 5).

A Escala II, baseada na Escala de HARTLEY, tem 16 itens 
e apreciam o desenvolvimento do egresso do Curso de Estatísti
ca no trabalho. As respostas também são anotadas em uma esca
la de 5 opções como na escala anterior.

3.2.2 Testagem do Instrumento
Elaborado o questionário, foi aplicado a 5 alunos do 

ultimo período do Curso de Estatística, para verificar o nível 
de compreensão das questões e as dificuldades a serem sanadas 
antes da elaboração final e aplicação do instrumento.

Como resultado desta amos.tra piloto, aceitou-se a su
gestão de separar os professores em dois grupos para facilitar 
a avaliação: a) professores de disciplinas de Matemática e b) 
professores de disciplinas específicas do Curso de Estatística.

3.2.3 Validação do Instrumento
Após análise dos resultados da amostra-piloto, reela-



borou-se o instrumento conforme sugestões consideradas adequa

das.
Os objetivos do trabalho e o questionário reelaborado 

foram apresentados a oito juizes para que verificassem a coe
rência entre os objetivos do estudo e o conteúdo das questões.

Os juizes (um Livre-Docente em Estatística,professor do 
Mestrado em Educação e do Curso de Estatística; um Doutor em 
Metodologia de Pesquisa, professor de Estatística; dois mestres 
em Educação e professores de Estatística; três professores com 
Especialização era Estatística que lecionam no Curso de Esta
tística e um Mestre em Letras, todos professores da Universi
dade Federal do Paraná). Acatadas as sugestões dos juizes,ela- 
borou-se a redação definitiva do instrumento .

3.3 COLETA DE DADOS
Para a aplicação do instrumento de coleta de dados, foi 

mantido contato com a coordenação do Curso de Estatística para 
a identificação e localização dos egressos.

De posse dessas informações, verificou-se a diversifi
cação quanto à localização geográfica dos mesmos. Diante des
tas dificuldades a coleta dos dados efetuou-se, em parte, via 
correio, quando da impossibilidade de fazê-lo pessoalmente.

Dos 58 questionários distribuídos, pessoalmente (um to
tal de 52) ou pelo correio (num total de 6 - Brasília,São Pau
lo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Florianópolis e no Chile),to
dos foram devolvidos devidamente preenchidos.

3.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO
Com a finalidade de apresentar uma síntese e caracteri
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zação da população e análise dos dados, procedeu-se à tabula
ção em partes.

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos 
dados, mediante utilização de um pacote estatístico SPSS- 
Statistical Package for th.e Social Sciencies. Para tan to, co- 
dificou-se cada uma das questões das quais foram excluídas as 
de números: 26, 28, 29, 30 e 32 por se tratarem de questões 
abertas que foram reproduzidas na sua totalidade e apresenta
das era anexo, repeitando-se a redação original.

Para alguns itens do questionário, decidiu-se pelo tra
tamento apenas em termos de freqüências absolutas e percentu
ais, em virtude da característica da informação que se deseja
va.

Em relação à maioria das questões, foram feitas tabula
ções cruzando variáveis e ao mesmo tempo controlando outras.

Para verificar a opinião dos egressos em relação a cada 
item das escalas: 1^, Ib e II, foram comparadas as somas das 
freqüências das respostas às opções Concofido Tofitn.me.ntz (c F) 
e Concãfido (C) com as das freqüências das respostas às opções 
Vtòcofido (D) e VÍ6c.ofido Tofite.me.nte. (D F) .

Com o objetivo de comparar o número de pontos atribuí
dos aos professores das disciplinas de matemática e aos atri
buídos aos professores das disciplinas de conteúdo estatístico 
na Escala I utilizou-se o teste de Wilcoxon. Decidiu-se por

o n s > m < x iesse teste por se tratar de escala nominal e por se desconhe
cer o tipo de distribuição.

Neste tratamento foram incluídos apenas os sujeitos que 
ingressaram no Curso pelo vestibular, excluídos portanto,aque
les, cuja forma de ingresso deu-se por aproveitamento de curso,
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reopção, convênio e transferência. Essa exclusão foi necessá
ria, pois, tais alunos podem ter cursado algumas disciplinas 
em outra instituição.

Os resultados da Escala II foram analisados pelo teste 
Mann-Whitney que é adequado para a natureza dos dados.Para es
ta análise os egressos foram agrupados em dois conjuntos: um
cujo trabalho ê Uu-lto ou Baòtantc relacionado e outro Pouco ou 
Nada relacionado e considerado apenas o trabalho atüal dos 
egressos. 0 objetivo visado neste caso foi verificar se a au- 
to-apreciação dos egressos, cujo trabalho e bastante ou muito 
relacionado com a estatística, diferia daquela dos egressos, 
cujo trabalho ê pouco ou nada relacionado.

3.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

3.5.1 Descrição genérica da população
Desde o início do funcionamento em 1974, até 1982, o 

Curso de Estatística graduou 59 profissionais dos quais 33 
são do sexo feminino, constituindo a maioria, ou seja, 56,9%.

Observa-se, conforme TABELA 2, que suas idades variam 
de 23 a 38 anos, ocorrendo a maior incidência na faixa etária 
de 26 a 28 anos completos. Pode-se verificar que 65,6%,ou se
ja, a maioria está com menos de 29 anos.
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS EGRESSOS POR FAIXA ETÁRIA

TABELA 3 - MATRÍCULAS POR ANO DE INGRESSO E NÜMERO DE CONCLU- 
INTES

Quanto à nacionalidade, apenas um indicou não ser bra
sileiro.

NA TABELA 3, constata-se que dos 58 concluintes o maior

IDADE SUJEITOS
(anos) Absoluto Percentual (%) (%) Acumulado

23 f- 26 ...... 15 25,9 25,9
26 |~ 29 ...... 23 39 ,7 65,6
29 \- 32 ...... 15 25,9 91,5
32 |- 35 ...... 02 3/4 94,9
35 |-| 38 ...... 03 5,1 1 0 0 , 0

TOTAL ........ 58 1 0 0 , 0 -

ANO DE INGRESSO MATRICULAS
CONCLUINTES

Absoluto Percentual

1974 ...... 45 1 1 24,44
1975 ...... 55 15 27,27
1976 ...... 45 13 28,89
1977 ...... 52 12 23,08
1978 ...... 35 04 11,43
1979 ...... 49 03 6 , 1 2

TOTAL ..... 281 58 20,64
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número de egressos, em valor absoluto, 15, corresponde aos 
alunos que começaram em 1975, representando aproximadamente 27% 
do total. Porém, ao considerar a proporção de concluintes em

v
relação ao total de matrículas por ano de ingresso, o maior 
percentual correspondeu á 1976 com quase 29%.

Levando em conta o total dos egressos, 58, em relação 
ao número total de matrículas, 281, observa-se que apenas 2 1%, 
aproximadamente, concluíram o Curso.

Analisando a TABELA 4, com relação ao número de conclu
intes por ano, verifica-se que dos 51 alunos que ingressaram 
no Curso via vestibular, 15, ou seja, aproximadamente 29% con
cluíram-no dentro do prazo regular até 8 semestres, sendo que 
a maioria demorou 10 semestres ou mais para realizar o Curso.

TABELA 4 - TEMPO QUE OS SUJEITOS DA PESQUISA LEVARAM PARA CON
CLUIR 0 CURSO POR ANO DE INGRESSO.

ANO DE 
INGRESSO

TEMPO EM SEMESTRES
Até o Prazo Regular 

8 9 10 1 1 12 13 14 TOTAL

1974 ...... 1 3 2 1 3 1 - 1 1

1975 ..... . 5 * - 5 5 - - - 15
1976 ....... 4 ** 1 4 - 2 - 2 13
1977 ...... 1 5 5 - 1 - - 12

1978 ...... 3 - 1 - - - - 4
1979 ....... 3 *** 3

TOTAL _____ 17 9 17 6 6 1 2 58

1 (um) ingressou por vestibular e terminou em 7 semestres 
e 1 (um) entrou como "aproveitamento de curso" e concluiu



em 6 semestres.
** 1 (um) ingressou por vestibular e terminou em 7 semestres.
*** 1 (um) entrou como "aproveitamento de curso" e concluiu em 

5 semestres.

Conforme a TABELA 5, a grande maioria dos concluintes 
(87,9%) ingressou no curso por meio do concurso vestibular,se
ja como 1? opção (37,9%), 2? opção (48,3%) ou 3? opção (1,7%).

TABELA 5 - SUJEITOS DA PESQUISA SEGUNDO A FORMA DE INGRESSO NO 
CURSO DE ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA- 
RANÃ

FORMA DE INGRESSO NO CURSO
SUJEITOS DA PESQUISA

Absoluto Percentual

Aproveitamento de Curso ..... 4 6,9
Reopção ..................... 1 1/7
Transferência .............. 1 1,7
Convênio .................... 1 1/7
Vestibular ................. 51 87,9

lf opção ................. 22 37,9
2? opção ................. 28 48,3
3? opção .................. 1 1/7

TOTAL ...................... 58 1 0 0 , 0

Com relação à questão que investiga a formação de 2a 
grau do egresso, verifica-se que 45% deles freqüentaram o Cur
so Científico, 15% o Curso Normal e os demais cursos profis-
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sionalizantes, conforme TABELA 6.

TABELA 6 - SUJEITOS DA PESQUISA SEGUNDO O CURSO DE 29 GRAU CON
CLUÍDO

CURSO DE 29 GRAU
EGRESSOS

Absoluto Percentual

Científico ........... 27 45
Normal ......... ...... 9 15
Profissionalizante .... 24 40
Edificações ...... 7 11,67
Administração ...... 1 1,67
Contabilidade ...... 5 8,33
Estatística ........ 4 6,67
Análises Clínicas . . . 2 3,33
Elétrica ........... 2 3,33

• Desenho e Arquitetura 2 3,33
Secretariado ....... 1 1,67

TOTAL ................. 60 100

O número total de egressos excede de 58 (n9 de respon
dent es) , porque dois deles concluiram 2 cursos: um científico 
e normal e o outro científico e edificações.

Trinta e nove, (67,2%) dos respondentes freqüentaram 
curso pré-preparatório ao vestibular e 19 (32,8%) não o fre
qüentaram.

Para a maioria 37 (63,8%), Estatística não foi a 1? es
colha no vestibular.
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A maioria dos egressos trabalham (82,8%) ou seja, 48.
Dos 10 egressos que não trabalham: 7 são do sexo femi

nino e 3 do sexo masculino, sendo que destes ültimos, 1 estã 
fazendo curso de põs-graduação (Escola Superior de Administra
ção Postal - ESAP) e uma respondente do sexo feminino estã cur
sando o Mestrado em Engenharia de Produção.

3.5.2 Descrição e Análise dos Dados
Quanto à ocupação dos egressos, pode-se observar que 

uma grande parte não trabalhou durante o Curso, realizando ape
nas tarefas referentes ao estágio obrigatório.

Para analisar o instrumento que diz respeito ao histó
rico ocupacional, ê importante ressaltar que apenas 2 dos 58 
concluintes do Curso de Estatística da UFPR, têm atualmente 
vínculo empregatício como estatístico. Embora a maioria deles 
realizem tarefas relacionadas com Estatística, a sua função 
dentro da empresa não é a de estatístico, como indica a TABELA
7.

Para melhor esclarecer as atividades relacionadas e não 
relacionadas com a Estatística, observa-se, pela TABELA 8 , que 
50% dos egressos desempenham atividades :Mutto ou Baòtantc re
lacionadas com o Curso, enquanto que os outros têm atividades 
Pouco ou Nada relacionadas. Verifica-se que praticamente não 
houve alteração no numero de alunos que trabalhavam de alguma 
forma relacionados à Estatística com o total de profissionais 
cujo trabalho está relacionado com esta área.



ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

A T U A L M E N T E

Estatístico
Atividades Mui-r 
to, Bastante ou 
Pouco Relaciona 
das com Estatís 
tica

Atividades 
Nada Rela
cionadas 
com Esta - 
tística

Não tra
balham TOTAL

Durante o Curso
Atividades Muito, Bastante ou
Pouco Relacionadas com Esta -
tística .................... 2 18 2 1 23
Atividades Nada Relacionadas
com Estatística ............. - 3 2 - 5
Não Trabalhavam ............ - 14 7 9* 30

TOTAL ........................ 2 35 1 1 10 58

TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O
CURSO E ATUALMENTE

Cnco

* 2 (dois) estão fazendo Pós-graduação.
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TABELA 8 - GRAU DE RELAÇÃO ENTRE O TRABALHO E ATIVIDADES 
ESTATÍSTICO DURANTE O CURSO E ATUALMENTE

DO

GRAU DE RELAÇÃO 
ENTRE 0 TRABALHO 
E ATIVIDADES DO 
ESTATÍSTICO

Muito Bas
tante

ATUAI

Pouco

jMENTE

Nada Não tra
balham

TOTAL

Durante o Curso 
Muito ....... 7 1 8

Bastante.... 1 3 - - - 4
Pouco ...... - 1 7 2 1 1 1

N a d a ....... 2 1 2 - 5
Não trabalhavam 5 4 5 7 9 30

TOTAL ........ 15 9 13 1 1 10 58

Para possibilitar a análise da relação entre a carga 
estatística de atividade desenvolvida e o tipo de instituição 
(administrativa) onde o egresso trabalha, elaborou-se a TABELA 
9 que indica; dos que trabalhara em Instituição Federal 50% têm 
atividades Mutto ou Bastante relacionadas com o Curso de Esta
tística; já nas Instituições Estaduais, a maioria trabalha 
Mutto ou Bastante relacionado cora atividades estatísticas, o 
mesmo ocorrendo em Empresas Privadas.

Para o atingimento dos objetivos desta pesquisa,foi ne
cessário detalhar o tipo de atividades desempenhadas pelos su
jeitos da pesquisa, como se vê na TABELA 10.

Ainda, deste instrumento depreendeu-se que, no que se 
refere à Estatística Descritiva, o profissional desenvolve ta
refas tais como: elaboração de questionários, coleta de dados,
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codificação, tabulação e representação dos dados e, em relação 
à Inferência Estatística, o que os egressos destacam como ati
vidades são: projeções, controle de qualidade, avaliação de 
projetos, enfim, todas as atividades relativas a cálculos e à 
análise estatística.

TABELA 9 - RELAÇÃO ENTRE A CARGA ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES E 
O TIPO DE INSTITUIÇÃO ONDE O EGRESSO TRABALHA

*0 número total excede de 58, porque 5 dos que trabalham muito 
relacionados exercem atividades em mais de uma Instituição.

Vê-se que a maioria deles têm as atividades relaciona
das à Estatística.

Se a freqüência de trabalhos relacionados com a Esta
tística Descritiva não se alterou da situação do egresso, en
quanto aluno e como profissional, e, ainda, se ê de 50% o per-

TIPO DE INSTITUIÇÃO
GRAU DE RELACIONAMENTO

Muito Bastante Pouco Nada j Total

Federal ......... 5 2 3 4 14
Estadual ........ 6 2 3 2 13
Municipal ....... - - 2 - 2

Empresa Privada... 4 4 2 3 13
Empresa de Econo
mia Mista ...... 2 1 3 2 8

Outras .......... 3 - - - 3
Não Trabalham .... - - - - 10

TOTAL ........... 20 9 13 1 1 63*



ATIVIDADE A rr U A L M E N T E
REALIZADA Estatís

tica 
Descri - 
tiva

Processa
mento de 
Dados

Professor 
de Esta
tística

Professor 
de outras 
Discipli
nas

Inferên
cia Es
tatísti
ca

Pesquisa e 
ou Coorde
nação de 
Pesquisa

Outras Não tra
balham TOTAL

Durante o Curso
Estatística Des
critiva.... . 13 1 2 . 5 2 1 24
Processamento de 
Dados ....... 4 4
Professor de Es
tatística ...... __ 2 ,_ t— 2
Professor de Ou
tras Disciplinas 1 3 _ 1 5
Inferência Esta - 
tistxca ........ _ 4 4
Pesquisa e ou Co
ordenação de Tra 
balhos de Pesqui 
s a ..........
Outras ....... 1 1 1 - - - 6 - 9
Não Trabalhavam... 8 4 2 1 7 - 6 9 37

Total..... ..... 23 10 7 4 16 2 13 10 85*

TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS SEGUNDO O TIPO DE ATIVIDADE REALIZADA DURANTE O CURSO E A
ATIVIDADE QUE EXERCE ATUALMENTE

cn
<Ti

*0 número total de egressos excede a 58, põr muitos realizarem mais de um tipo de atividades.
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centual do total dos egressos que trabalham, fica evidenciada 
a intensa utilização da Estatística Descritiva em detrimento 
de técnicas mais avançadas o que de certa forma caracteriza a 
pouca importância que ainda se atribui â Estatística pelo usuá
rio, embora tenha quadriplicado o número dos que trabalhavam 
com Inferência Estatística.

Quanto aos obstáculos enfrentados quando da procura de 
emprego, 30 (51,8%) egressos responderam não ter sido fácil 
encontrar trabalho relacionado ao Curso: 14 (24,1%) indicaram 
facilidade e 14 (24,1%) já estavam trabalhando ou não procura
ram trabalho (situação diferente das alternativas anteriores).

Dos 30 informantes que sentiram dificuldade para conse
guir trabalho relacionado ao Curso, 21 (70%) atribuíram tais 
dificuldades a poucas oportunidades de emprego para estatísti
cos e â falta de conhecimento dos empregadores sobre a profis
são. Os 9 restantes alegaram outras causas, que são a seguir 
aqui descritas:

- falta de um sindicato de classe que lute pelos direi
tos profissionais do Estatístico, exigindo a regula
rização da Profissão nas empresas;

- o desinteresse pela Estatística faz com que os empre
gadores prefiram profissionais de outras áreas (enge
nheiros, economistas e administradores) e afirmam que 
essa ocupação de cargos estatísticos por elementos de 
áreas diferentes se dá com a conivência do CONRE Con
selho Regional de Estatística;

- falta de experiência e conhecimento do profissional a 
respeito da habilitação do seu Curso, como também o 
próprio avanço tecnológico exigindo mais computação e



definindo um perfil diferente do estatístico.
Pode-se atê questionar o conhecimento do empresário, 

quanto às verdadeiras funções do estatístico e da contribuição 
que este profissional pode oferecer à empresa.

Esta afirmação vem de encontro às respostas que apontam 
que as poucas oportunidades de emprego para estatísticos se de
vem à falta de conhecimento dos empregadores sobre a profissão. 
Muitas vezes, também, os empresários preterem o estatístico em 
favor de engenheiros, economistas, administradores que já tra
balham na empresa e que podem executar atividades estatísticas.

TABELA 11 - TEMPO DECORRIDO PARA CONSEGUIR EMPREGO APÓS A CON
CLUSÃO DO CURSO.
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1

TEMPO PARA CONSEGUIR
i ---  - --- - ...

SUJEITOS
EMPREGO Absoluto Percentual

Já estava empregado .....
Ainda não encontrou traba

28 48,3

lho. ..................... 8 U> ** CO

Menos de 3 meses ........ 7 1 2 , 0

De 3 a 6 meses .......... 3 5,2
7 meses a 1 ano ......... 8 13,8
1 a 2 anos .............. 3 5,2
Em branco ............... 1 1,7

TOTAL........... ....... 58 1 0 0 , 0

No levantamento feito era relação ao tempo transcorrido 
entre a conclusão do Curso e a admissão no emprego, encontra-
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ram-se apenas 3 egressos; que levaram mais de um ano; 26 conse
guiram o emprego em menos de um ano e 28 já estavam empregados 
quando concluíram o Curso, conforme os dados da TABELA 11.

Em relação ao estágio supervisionado curricular reali
zado durante o Curso, a maior parte, ou seja, 32 (55,2%) dos 
egressos, consideravam-no muito importante para a obtenção do 
emprego, 16 (27,6%) importante, 9 (15,5%) pouco importante e 
apenas 1 (1,7%) não vê nele qualquer importância.

TABELA 12 - IMPORTÂNCIA DO ESTÃGIO SUPERVISIONADO SEGUNDO OPI
NIÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE ESTATÍSTICA DA UFPR

GRAU DE IMPORTÂNCIA
EGRESSOS

Absoluto Percentual

Muito Importante ....... 32 55,2
Importante ............. 16 27,6
Pouco Importante ........ 9 15,5
Nada Importante ........ 1 1/7

TOTAL .................. 58 1 0 0 , 0

Outro aspecto importante para responder ás questões des
ta pesquisa são as aplicações dos conhecimentos adquiridos du
rante o Curso.

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas 
na aplicação dos conhecimentos estatísticos no trabalho, 26 
(44,8%) responderam que tiveram muitas dificuldades,21 (36,2%), 
poucas, e 9 (15,5%) não sentiram nenhuma.

Dos que encontraram dificuldades, a TABELA 13 mostra,de
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acordo com o grau, como eles as classificaram.
Comparando-se as freqüências de acordo com a ordem de 

importância e o tipo de dificuldades, observa-se que a Inse

gurança na aplicação dos conhecimentos devido d falta de. tra

balhos ph.dtLc.0S é ressaltada com maior freqüência como maior 
dificuldade, seguida pela lde.nttltcaq.do de um modelo que se 
adapte a realidade, Escolha da tecntca mats adequada e Inter- 
pH.etaq.do e andltse de Resultados (tabela 13) .

Dentro da alternativa Outra encontrou-se: Currículo do

Curso Incompleto em determinadas áreas de Interesse, por exem
plo: números Zndlces, des conhecimento de técnicas e falta de 
base para desenvolvê-las, desconhecimento de um trabalho esta

tístico, falta de conhecimento de uma variedade maior de téc

nicas para aplicação, Instltuclonalldade de modelos e técnicas 
por parte de organismos, públicos ou privados, disciplinas mal 
dadas no Curso, bibliografia escassa para determinados assun

tos, falta de Inter-relacionamento entre as matérias apresen

tadas no Curso, falta de embasamento teórico, alem do prático, 
no caso de algumas técnicas especificas que não sao ensinadas 
e falta de confiança nas aflrmações após a analise dos resul

tados.

Apontam tais dificuldades como sendo motivadas por sua 
insegurança na aplicação dos conhecimentos devido â falta de 
trabalhos práticos bem como a dificuldade de identificação e 
adaptação de modelos à realidade.

Também, colocadas em ordem de importância, foram clas
sificadas as soluções tomadas pelos egressos diante das difi
culdades deparadas na aplicação dos conhecimentos no trabalho 
(TABELA 14), destacando-se como primeira medida adotada a



TABELA 13 - CLASSIFICAÇÃO DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO TRABALHO

CTiH

-TIPO DE DIFICULDADE
CLASSIFICAÇÃO

19 29 39 49 59

Identificação de um Modelo que se
Adaptasse â Realidade ........... 13 16 7 2 2

Escolha da Técnica mais Adequada .. 5 15 17 2 1

Interpretação e Análise de Resul -
tados ............... ............ 4 3 8 24 1

Insegurança na Aplicação dos Conhe
cimentos Devido ã Falta de Traba
lhos Práticos ................... 20 8 7 8

Outras ........................... 3 1 2 1 5
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p e s q u i s a  era l i v r o s  e t r a b a l h o s .  Em seguida: p r o c u r o u  a j u d a  de  

c o l e g a s '  no t r a b a l h o , p r o c u r o u  p e s s o a s  e s p e c i a l i z a d a s  p a r a  a s 

s e s s o r a - l o  e t r e i n a m e n t o  no p r Õ p r l o  l o c a l  d e  t r a b a l h o . Nota-se 
que o egresso não destacou a b u s c a  d e  a j u d a  a o s  p r o f e s s o r e s  do 

C u r s o .

Três dos respondentes assinalaram a alternativa O u t r a ,  

especificando: a j u d a  d e  c o l e g a s  d e  p r o f i s s ã o , c o n h e c i m e n t o  p r Õ 

p r l o  e d e  t o d o s  o s  I t e n s  d e p e n d e  m u l t o  do e s f o r ç o  e c o n s i d e r a 

ç ã o  d e  c a d a  um p a r a  com a p r o  f i s s ã o  q u e  a s s u m i u .

Apesar das dificuldades apontadas, os egressos encon
tram-se, de certa forma, capacitados para buscar a solução de 
seus problemas, quer seja em livros, trabalhos, quer com aju
da de pessoas mais qualificadas.

Ê importante destacar o fato de que a Universidade, o 
Curso de Estatística e seus professores não se encontram entre 
as fontes que proporcionam condições para solucionar os pro
blemas.

Para analisar os aspectos que mais influenciaram na 
aquisição de conhecimentos necessários a seu trabalho atual ou 
mais recente, foram considerados apenas os respondentes que 
trabalham ou jã trabalharam depois de formados (TABELA 15).

Juntando-se os graus M u l t o  e B a s t a n t e , destacam-se os 
aspectos considerados mais influentes: Ô c o n t e ú d o  d a s  d i s c i 

p l i n a s  p r o f i s s i o n a l i z a n t e s  o b r i g a t ó r i a s  do C u r s o ,  com um total 
de 35 dos 50 respondentes (70%) que trabalham ou jã trabalha
ram depois de formados; E x p e r i ê n c i a  d e  t r a b a l h o  a d q u i r i d a  e n 

q u a n t o  e s t u d a v a  34 (6 8%), seguidos de: E s t Ú g l o  o b r i g a t ó r i o  no

f i n a l  do C u r s o ; C o n t a t o  com o u t r a s  p e s s o a s  no t r a b a l h o ; C o n t e ú 

do d a s  d i s c i p l i n a s  d e  M a t e m ã t l c a  é  E s t ã g l o  e s p o n t â n e o  r e a l i z a -



MUITO BASTANTE POUCO NADA BRANCOS TOTAL
JL \J O

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 %

0 Conteúdo das Disciplinas Profis
sionalizantes Obrigatórias do Cur-

15 30 20 40 7 14 2 4 6 12 50 100
Conteüdo das Disciplinas Optativas 
do Curso .......................... 2 4 13 26 25 50 4 8 6 12 50 100
Conteúdo das Disciplinas de Mate
mática do Curso ................... 9 18 15 30 17 34 3 6 6 12 50 100
Outro Curso Universitário - Qual?. 4 8 2 4 - 00 - 00 44 88 50 100
Experiência de Trabalho Adquirida 
Enquanto Estudava ................ 19 38 15 '30 5 10 6 12 5 10 50 100
Atividades de Extensão Universitá
ria (Simpósios, Congressos e Semi
nários) ........................... 3 6 6 12 17 34 16 32 8 16 50 100
Programas de Treinamento Ofereci - 
das pelo Empregador........... 6 12 8 16 5 10 22 44 9 18 50 100
Contato com Outras Pessoas no Tra
balho ............................. 12 24 16 32 12 24 .4 8 6 12 50 100
Conteúdo de Cursos de Pós-gradua - 
ç ã o ............................... 3 6 5 10 _ 00 00 00 42 84 50 100
Estágio Obrigatório no Final do 
Cu r s o....... ..................... 14 28 14 28 1 1 . 22 6 12 5 10 50 100
Estágio Espontâneo Realizado Du
rante o C u r s o ................... . 16 32 5 10 5 10 14 28 10 20 50 100
Outra (especifique) .............. 5 10 4 8 00 .

"
00 41 82 50 100

o»>u

TABELA 15 - RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS E INFLUÊNCIA DESTES NO CONHECIMENTO NECESSÁRIO AO TRABALHO 
DOS SUJEITOS DA PESQUISA
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do d u r a n t e  o C u r s o .

Dos 9 egressos que assinalaram o Item: Õ u V i a  e que con
tribuiu M u Z t o  ou B a s t a n t e  para os conhecimentos estatísticos 
no trabalho, encontram-se as seguintes respostas: A s s e s s o r Z a

d o s  p r o  l e S S o h . e s , e o n s u t t a  a b Z b Z Z o g r a ^ Z a ,  p e s  q u t s  as  e t r a b a 

l h o s  p u b l Z c a d o S  com o b j  e t Z v o s  e ^ Z n a l Z d a d e s  s Z m Z l a r e s  [ p e s q u Z -  

s a  Z n d Z v Z d u a l ) , m o n l t o H . Z a s  ( E e o n o m e t r Z a  I )  d e  d Z s  c Z p l Z n a s  , a t Z -  

v Z d a d e s  d e  m a g Z s t ê r Z o , p e s q u Z s  as  d e  campo r e a l Z z a d a s  e s p o n t a 

n e a m e n t e  e c o n t a t o s  t e e n Z e o S  m a n t Z d o s  com Z n s t Z t u Z ç õ e s  c o n g ê 

n e r e s  ( I n S t Z t a Z q õ e s  d e  P e s q u Z s a l  e U n Z v e r s Z d a d e s .

No instrumento, com relação à questão 26 que diz res
peito aos pontos positivos do Curso, as respostas se reúnem em 
8 grupos (Anexo 6) .

Para os egressos, um ponto apontado como positivo foi o 
professor, sendo bastante ressaltado o bom relacionamento pro
fessor - aluno e o interesse demonstrado por professores das 
disciplinas específicas da ãrea de estatística. Foi conside
rado como positivo, também, o relacionamento entre colegas. Foi 
apontado também como ponto muito favorável a Coordenação do 
Curso que, segundo os egressos, empenha-se com idealismo e de
dicação na promoção e aperfeiçoamento do mesmo.

As disciplinas de Matemática são consideradas pelos su
jeitos da pesquisa como importantes na formação do profissio
nal de estatística.

Da mesma forma, as disciplinas relacionadas â Computa
ção foram apontadas como de grande valia para o estatístico, 
embora os sujeitos reconheçam a necessidade de adequação ao 
Curso.

Os egressos consideram as disciplinas de estatística



interessantes e abrangentes, sendo que algumas delas apresen
tam grande diversidade de assuntos, porém, reconhecem que sõ 
facilitam a organização de levantamentos e estudos estatísti
cos quando bera explicadas. Apontam ainda como positivo o es
tágio supervisionado.

Os respondentes indicam que o mercado de trabalho, con
siderado também como positivo por alguns, oferece possibilida
des de relacionamento com outras áreas, embora a atividade es
tatística não seja devidamente reconhecida pela maioria dos 
empresários.

Uma grande parte dos egressos destaca, como ponto ex
tremamente favorável, o fato de o Curso, como um todo, favore
cer o desenvolvimento do espírito crítico no sentido da busca 
do conhecimento científico na solução de problemas. Ainda com 
relação ao Curso como um todo, foram apontadas algumas carac
terísticas que merecem destaque:

- turmas específicas e com número pequeno de alunos;
- acesso aos diversos campos de conhecimento, possibi

litando a atuação do estatístico nas diferentes áreas;
- o fato de o Setor de Ciências Exatas formar alunos que 

realmente preencham os requisitos mínimos para um bom 
desempenho profissional.

Com referência à questão que investiga a importância das 
disciplinas para o desenvolvimento de tarefas, considerando a 
experiência no trabalho, sõ foram consideradas as.respostas da
das pelos egressos que trabalham ou jã trabalharam. Conforme a 
TABELA 16, verifica-se o grande destaque dado para a discipli
na "Tecnologia da Amostragem", seguidas de Inferência Estatís
tica, Análise das Séries Temporais, Estatística Descritiva,Mê-

66
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TABELA 16 - CLASSIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE ACORDO .COM SUA 
IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS SEGUNDO 
EXPERIÊNCIA DO EGRESSO NO TRABALHO

DISCIPLINAS
CLASSIFICAÇÃO

19 1 291 _ 39 | 49i _ . . i 59i 69
Calculo de Probabilidades I e 
II ............. .... .... 3 1 1 5 6
Tecnologia da Amostragen .... 8 6 4 5 3 -
Analise da Variância...... 1 5 2 6 4 -
Analise de Séries Temporais.. 5 - 4 3 2 -
Analise Multivariada...... 1 4 4 4 5 -
Métodos e Análise Estatística 3 2 2 2 2 -
Métodos e Técnicas de Pesqui
sa I e I I ............... 4 • 1 3 _ 1 _
Estatística Eoonòriiica..... 2 2 4 3 1 -
Econometria I e I I ........ 1 6 2 3 3 -
Inferência Estatística.... 6 9’ 5 6 2 -
Testes Nao Paramétrioos.... - 2 4 1 3 -
Demografia............... 1 1 1 - 3 -
Controle de Qualidade..... 1 - 1 - - 1
Planejamento Experimental.... - 1 - - 1 -
Estagio Supervisionado.... 1 - - - - -
Estatística Descritiva e Do
cumentária .............. 5 1 ,

Processos Estocásticos ..... 1 - 2 - -
Computação Eletrônica.... . 1 - - - 1 -
Calculo Numérioo.......... - - - 1 *- -
Análise de Sistemas....... - - 1 - -
Estatística Aplicada à Edu
cação ................... _ 1 _
Estatística I ..... ....... - 1 - - - -
Estatística I I ............ - 1 2 - . -
Estatística Experimental .... - - - - - 2
Fundamentos da Matemática ... 1 - - . - - -
Análise da Matemática..... - 1 1 - - -
Cálculo Integral.......... - - - 1 1 -
Algebra Linear.... . - - - — 1 • -
Sistemas e Modelos Matemáti
cos ..................... — ■ 1 2
Processamento de Dados..... - - i - 2 -
Disciplina de Matemática .... 1 — —■ — •• —

OBSEFVA^O: Dos 50 respondentes 45 responderam à questão.
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todos e Técnicas de Pesquisa I e II, Cálculo de Probabilidade 
I e II, Métodos e Análise Estatística, Econometria I e II,Aná
lise da Variância, Análise Multivariada, Estatística Econômica, 
Testes Não-Paramêtricos e Demografia.

Para responder às questões 28 e 29, os egressos apontam 
uma série de técnicas e conteúdos (Anexo 7) que, segundo eles, 
são necessários para o seu desempenho profissional e que, no 
currículo do Curso, ou não foram desenvolvidos ou necessitam 
aprofundamento e aplicação.

a) aprofundamento em: Tecnologia da Amostragem, Análise 
Multivariada> Análise das Séries Temporais, Teoria 
de Modelos, Demografia, Testes Não-Paramêtricos,Aná
lise Fatorial, Regressão, Inferência Estatística, 
Fundamentos Matemáticos de Probabilidade, Estatísti
ca Descritiva e Documentária, Processos Estocãsticos;

b) aplicações práticas: Distribuições Teóricas, Bio-Es- 
tatística, Processos Estocãsticos, Testes de Hipóte
ses, Análise Seqüencial, Momentos na Estimação de 
Parâmetros, Normas Técnicas para a Construção de Grá
ficos, Computação Aplicada à Estatística,Análise das 
Séries Temporais, Tecnologia da Amostragem.

As aplicações práticas devem ser voltadas para os mais 
variados campos da atividade humana.

Os respondentes solicitam a inclusão de disciplinas, 
conteúdos e técnicas tais como: Matemática Financeira,Monogra
fia, Pesquisa Operacional, Estatística Bayesiana de Decisão, 
Atuãria, Teoria das Filas, Análise de Discriminante,Criação de 
Modelos, Números Índices, Noções de Lógica, Pesquisas Mercado
lógicas, Análise de Superfície de Respostas, Simulação,Progra
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mação, Básicos Inexatos, Suavização Exponencial,Técnica"DELPHI', 
Pesquisas (estudos e análises experimentais aplicados a diver
sos campos), Estudo e análise de recuperação de dados.

Com relação à exclusão de disciplinas do Currículo do 
Curso de Estatística (Anexo 7), os egressos, em grande parte, 
sugerem que nada seja excluído, mas, sim, que sejam aprofunda
das as matérias do Curso tanto quanto possível,tornando a car
ga horária bem aproveitada, evitando repetições e, em conse
qüência, oportunizando maior tempo.para assuntos novos e apli
cações práticas.

Alguns consideram certas disciplinas desnecessárias, 
principalmente quando expostas e exigidas dos alunos simples
mente como memorização, sem relacionamento com a Estatística.

TABELA 17 - OPINIÃO DOS EGRESSOS SOBRE O CURSO DE ESTATÍSTICA 
DA UFPR

GRAU
EGRESSOS

Absoluto Percentual

Excelente ........... - -

Bom .................. 32 55,17
Satisfatório ........ 15 25,86
Deficiente ........... 1 1 18,97
Insuficiente....... . - -

TOTAL ............. 58 1 0 0 , 0

A maioria dos egressos, ou seja: 32 (55,17%), considera 
o Curso de Estatística "Bom", 15 (25,86%) "Satisfatõrio" e 11
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(18,97%) "Deficiente" (TABELA 17).
Nas sugestões gerais, os egressos deram grande destaque 

âs disciplinas, apontando a necessidade de uma integração no 
sentido de evitar-se a repetição de conteúdos e atender-se a 
uma sistematização lógica. Ao mesmo tempo,esta integração de
verá oferecer um aperfeiçoamento e um aprofundamento de certas 
disciplinas no sentido de adequação das mesmas, proporcionando 
condições para uma análise crítica da realidade.

Ainda há sugestões no sentido de inclusão de discipli
nas que possibilitem desenvolver no aluno do Curso de Estatís
tica o gosto pela pesquisa, com Orientação Bibliográfica atua
lizada, e estímulo á pesquisas como forma de trabalho e como 
preparação às exigências do mercado de trabalho.

As sugestões ainda enfatizam a necessidade de uma maior 
utilização da computação, reservando-se ao aluno maior ênfase 
à análise e interpretação dos dados.

As sugestões dos egressos com relação à teoria e à prá
tica vêm de encontro ao que foi levantado na revisão de lite
ratura, no sentido de que haja um maior equilíbrio entre a 
teoria e as atividades práticas, tornando adequados os concei
tos teóricos e facilitando sua aplicação.

Com relação ao estágio obrigatório, a grande contribui
ção dos egressos se refere à necessidade de uma integração das 
disciplinas com a finalidade de preparar o aluno para a sua 
atividade profissional, uma vez que eles consideram ser o es
tágio obrigatório a sua primeira experiência profissional.

Estas constatações podem ser ainda confirmadas com o de
poimento de dois egressos do Curso que sintetizam o pensamento 
de uma grande parte dos entrevistados em relação ao estágio.
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Ura dos respondentes assim se expressa:

É um dos poucos momentos do Curso on
de o aluno se ve obrigado a se de fen
der como um verdadeiro profissional. 
A necessidade de pesquisa, da aplica- 
çao de Métodos e da bibliografia pode 
dar uma noçao do que acontecerá fora 
da universidade, como p r o f i s s i o n a l .Se, 
durante o Curso, ocorressem situações 
similares dentro de disciplinas im
portantes como Tecnologia da Am o s t r a 
gem, Cálculo das Probabilidades, An á 
lise Mu 1 1ivari.ada, Planejamento Expe
rimental, Análise da Variância e tan
tas outras, onde o aluno pudesse apli
car, de maneira adequada e objetiva, 
os conhecimentos teóricos, talvez se 
sentisse mais seguro e mais apto a 
responder questões como um bom esta
tístico.

Outro egresso assim se manifestou sobre o estágio obri
gatório: "Classifico como excelente, pois desenvolve no aluno 
o espírito prático, a necessidade da pesquisa e a correta ex
posição de resultados e análises de eventos pesquisados. É o 
ponto mais positivo do Curso".

No sentido de adquirirem maior confiança nas aplicações 
dos métodos estudados, os egressos formularam importantes su
gestões. Destaca-se a criação de uma consultoria com partici
pação de alunos e professores e um laboratório de Estatística.

Ê também sugestão dos. egressos que os professores do 
Curso tenham vivência em problemas de estatística, buscando o 
seu próprio aperfeiçoamento e, conseqüentemente, do Curso.

Para analisar as sugestões dadas na área de profissio
nalização, os egressos sugerem a criação de um laboratório de 
Estatística ou de uma consultoria no sentido de promover um 
contato com a realidade que possibilita ao aluno, oportunida
des de discutir sobre o seu papel na comunidade. Possibilita-



TABELA 18 - FREQUÊNCIAS DAS RESPOSTAS AOS ITENS DA ESCALA I *

*

**

CF C I D DF

1 7 17 14 8 4
2 4 24 12 10 -

3 ** 2 14 13 19 2

4 ** 1 1 1 15 22 1

5 ** 1 13 18 18 -

6 5 29 9 6 1

7 6 29 7 5 3
8 7 1 1 15 14 3
9 6 15 22 6 1

10 ** 2 16 4 22 6

1 1 3 19 15 1 3 -

12 ** 2 14 15 16 3
13 8 29 6 7 -

14 3 2 1 1 1 15 -

15 2 25 14 9 -

16 9 30 4 6 1

O conteúdo dos itens estã apresentado no ANEXO 5, parte IV
do instrumento.
Respostas negativas.
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ria, também, o intercâmbio de experiências e _ a conseqüente 
atualização, além de oportunidades de divulgação de novas pes
quisas.

Também é uma preocupação dos egressos a necessidade de 
uma maior fiscalização do exercício profissional ao mesmo tem
po em que sugerem ura maior intercâmbio entre o Curso de Esta
tística e as empresas usuárias com potencialidade para utili
zar o trabalho do estatístico.

Como complementação da análise dos dados, é apresentada 
a seguir uma discussão sucinta das Escalas I e II, que se re
ferem a características das disciplinas do Curso e à auto-apre
ciação do egresso com relação ao Curso (Anexo 5 - parte IV do 
instrumento).

Para analisar esta parte do instrumento, observou-se a 
freqüência das respostas dadas a cada alternativa das Escalas 
I&,. Ijj e 1 1 / para cada um dos itens que compõem o instrumento. 
Verificou-se que os mesmos poderiam ser classificados em posi
tivos e negativos. Considerou-se como positivo o item que ob
teve de concordância Concordo fortemente (C F) e Concordo (C) 
com freqüência igual ou superior a 50% das respostas possíveis 
e considerou-se negativo o item que teve respostas discordan
tes VZscordo (D) e VZò cor do fortemente (D F), com mais de 50% 
da freqüência possível.

De acordo com o critério adotado, encontrou-se para a 
Escala I o seguinte grupo de afirmações positivas: 1, 2, 6 , 7, 
8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 do instrumento; consideraram-se ne
gativos os itens complementares: 3, 4, 5, 10 e 12 (TABELA 18).

Os egressos são positivos em relação à maioria das afir
mações que visam avaliar as características dos professores de
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disciplinas de Matemática do Curso de Estatística.Parece exis
tir bom relacionamento professor-aluno, sendo que os professo
res colaboram quando estes têm dificuldades, dando oportunida
de a todos de expressar suas idéias, porém, mostram-se insen
síveis âs manifestações e aos problemas dos estudantes em re
lação ao Curso.

A metodologia utilizada por esse mesmo grupo de profes
sores ê também destacada como positiva na sua maioria. Apontam 
como negativas a colocação dos objetivos das disciplinas, a 
forma pela qual é apresentado o conteúdo, não levando à refle
xão e faltando exemplos práticos para ilustrar os conteúdos 
abordados.

Mais uma vez, o egresso mostra sua insatisfação na for
ma como o conteúdo lhe ê apresentado.

Na Escala 1^, que di.z respeito âs características de 
professores de conteúdo estatístico, o egresso mostrou-se mais 
positivo (TABELA 19), tanto no que diz respeito ao relaciona
mento com os professores, como na metodologia por eles, utili
zadas. Entretanto, ê necessário ressaltar a sua coerência quan
do discorda do item que afirma: Ô conteúdo abordado e sufici

entemente Ilustrado com exemplos prútlcos, apontando como em 
questões e sugestões anteriores jã analisadas,a falta-de equi
líbrio entre teoria e prática. Nesta mesma escala, o respon- 
dente manifestou-se negativamente quanto â motivação dos pro
fessores pelo conteúdo da disciplina que ministram e ainda a 
forma com que estes professores apresentam o conteúdo progra
mático.

Gom o objetivo de verificar se há diferença significa
tiva entre as opiniões dos egressos com relação às caracterís-
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TABELA 19 - FREQÜÊNCIAS DAS RESPOSTAS AOS ITENS DA ESCALA 1^*

CF C I D DF

1 2 32 7 7 2

2 7 36 6 1 -

3 3 16 15 14 2

4 ** - 17 14 17 2

5 1 18 15 16 -

6 3 26 4 15 2

7 15 27 4 2 2

8 9 2 1 12 6 2

9 4 25 14 7 -

10 ** - 12 7 24 7
1 1 * - 18 10 19 3
12 5 24 12 8 1

13 1 1 29 5 2 3
14 2 31 6 9 2

15 7 29 8 5 1

16 10 33 5 1 1

* O conteúdo dos. Itens estã apresentado no ANEXO 5, parte IV
do instrumento.

** Respostas negativas.
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ticas dos dois grupos de professores, aplicou-se o teste de 
Wilcoxon'*' obtendo-se um z = -1,70 que corresponde p = 0,0892 
para um teste bilateral que é maior que um nível de signifi- 
cância a = 0,01. Logo, não hã diferença significativa de opi
nião quanto às características dos professores de disciplinas 
de Matemática e disciplinas de conteúdo estatístico.

Na Escala II, o egresso faz uma apreciação do seu de
sempenho profissional com relação aos conhecimentos e habili
dades adquiridas no Curso.

Observa-se, conforme TABELA 20, como são positivos em 
todas as afirmações que compõem a Escala, o que parece eviden
ciar que o Curso proporciona meios para que o egresso tenha 
segurança diante da preparação recebida durante o Curso Ape
nas nos itens, que afirma: Quando eAtou dtante de. novoA pAobZe- 
moA no campo eAtatZAtZco ou dc AuaA apZZcaçõeA, tenho conAe- 
guZdo AoZuçõeA apoZadaA noA conhecZmentoA adqutAZdoA duAante o 
Cu a a o, TuZ Au^ZcZentemente mottvado pana deA envoZveA meZhoA 
meu tAabaZho como pAofiZAAZonaZ eAtatZAtZco e Poaao enfiAentaA 
no u o A pAobZemaA usando ZdeZaA geAatA ou tecntcaA e habZZZdadeA 
da& dÁA cZpZZnaA do Cuaao paAa AeAoZve-ZoA; o egresso apresen
ta-se menos positivo em relação às demais afirmações.

Embora o egresso seja menos positivo nos itens citados, 
apresenta-se fortemente positivo em algumas afirmativas desta
cadas a seguir: Quando aA peAAoaA dZscutem aAAuntoA AeZacZo-

nadoA. a EAtatZAtZca, poAAo AeconheceA quando estão uAando aA- 
gumentoA £oAteA ou fiAacos, Tenho ZnteAeAAe em ZeZtuAaA de tex-

^SXEGEL, Sidney. Estatística Nao-Pararaét r i c a . Sao Paulo, 
Editora Mc Graw Hill do Brasil Ltda, 1981. p. 88-93.
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TABELA 20 - FREQÜÊNCIAS DE RESPOSTAS DADAS PELO EGRESSO QUANTO 
SUA AUTO-AVALIAÇÃO NO TRABALHO - ESCALA II*

CF C I D DF

1 * * ★ 13 30 1 - -

2 5 2 1 1 1 6 1

3 9 23 5 6 1

4. * ** 29 1 2 2 - 1

5 ** 2 16 10 13 3
6 ** 5 22 8 7 2

7 5 28 4 7 -

8 4 25 10 5 -

9 8 26 8 2 -

10 9 18 12 5 -

1 1 ** 8 15 10 9 2

12 *** 1 1 22 4 7 -

13 9 24 8 3 -

14 7 18 15 4 -

15 9 28 3 4 -

16 *** 12 2 1 7 3 1

* O conteúdo dos itens estã apresentado no ANEXO 5,parte IV

** Respostas menos positivas 
*** Respostas fortemente positivas.

do instrumento.
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t o s  s o b r e  E s t a t í s t i c a  e s u a s  a p l i c a ç õ e s ,  E f e t u e i  e s t u d o s  r e l a 

c i o n a d o s  a c o n t e ú d o s  d e  E s t a t í s t i c a  q u e  n ã o  t Z n k a m  s Z d o  I n d l -  

c a d o s  d u r a n t e  o C u r s o  e V e s  e n v o l v i  d u r a n t e  o C u r s o  a h a b i l i 

d a d e  d e  a g i r  c r i a t i v a m e n t e  no meu campo d e  t r a b a l h o .

Isto parece indicar que, embora mesmo o egresso não es
teja suficientemente preparado e motivado para enfrentar os 
problemas no trabalho, tem condições de buscar a complementa- 
ção necessária para para sanar as suas dificuldades.

Com a finalidade de verificar se há diferença signifi
cativa entre a auto-apreciação do egresso,cujas atividades pro
fissionais são M u l t o  ou B a s t a n t e  relacionadas com estatística 
e a auto-apreciação do egresso, cujo trabalho ê  P o u c o  ou N a d a  

relacionado com a estatística, aplicou-se o teste Man-Whitney 
para grandes amostras obtendo z = 0,99 que implica uma pro
babilidade p = 0,1611, para um teste unilateral, que é maior 
que o nível de sígnificância adotado, a = 0,01. Logo, pode-se 
dizer que não há diferença significativa entre a opinião dos 
dois grupos.

Os dados analisados apresentam pontos críticos onde o 
egresso aponta aspectos que necessitam de aperfeiçoamento.

2 SIEGEL. p. 137-144.



CAPÍTULO IV



CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Com a finalidade de obter subsídios para o aprimoramen
to e adequação do currículo do Curso de Estatística da UFPR âs 
necessidades do mercado de trabalho, procurou-se investigar 
junto aos concluintes do Curso qual sua atuação profissional 
relacionando-a com a formação universitária.

A partir dos dados obtidos com a aplicação de instru
mento especialmente construído para este trabalho, pode-se re
conhecer a necessidade do aperfeiçoamento constante do Curso 
para promover a contínua adequação â evolução permanente e ace
lerada desta ãrea do conhecimento.

As manifestações, dos estatísticos entrevistados possi
bilitam o estabelecimento de algumas conclusões:

1. A maioria dos egressos do Curso não exercem a função 
de estatístico, embora suas'atividades estejam a ela relacio
nadas. Evidencia-se, portanto, a necessidade de uma conscien
tização profissional bem como um melhor aproveitamento deste 
profissional pelo empregador, objetivo que poderia ser alcan
çado se houvesse um maior empenho por parte dos õrgãos compe
tentes .

2. Tanto os egressos,cujas atividades estão estreita
mente relacionadas â Estatística, quanto os egressos que de
sempenham atividades a ela pouco ou nada relacionadas manifes-
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taram uma boa apreciação de seu desempenho no trabalho, a qual 
pode ser atribuída apenas parcialmente ao Curso. Os egressos 
parecem enfrentar dificuldades na generalização dos conheci
mentos, principalmente quando têm que resolver problemas no
vos.

A maior parte dos estatísticos encontrou dificuldades 
na aplicação dos conhecimentos estatísticos no trabalho e des
tacou a insegurança na aplicação dos conhecimentos devido à 
falta de trabalhos práticos como maior dificuldade, seguida da 
identificação de um modelo que se adapte ã realidade. Em di
versos momentos da pesquisa deixam transparecer a importância 
de trabalhos práticos, não no sentido de desvalorizar a teoria, 
mas no equilíbrio de uma boa fundamentação teórica associada a 
aplicações práticas.

3. Apesar das dificuldades apontadas, o egresso parece 
estar capacitado para solucionar seus problemas, quer pesqui
sando em livros e trabalhos, quer buscando ajuda de colegas no 
trabalho ou de pessoas mais qualificadas. Não destaca, porém, 
a ajuda de professores do Curso.

4. As disciplinas de conteúdo específico são considera
das como mais influentes na aquisição de conhecimentos neces
sários ao trabalho do profissional de Estatística. Segundo os 
egressos, essas disciplinas devem sempre ter em seu desenvol
vimento um trabalho prático de pesquisa e, ao mesmo tempo, uma 
integração real e adequada se faz necessária no sentido de ofe
recer ao aluno condições de perceber a estatística como uma 
atividade não fragmentada, evitando-se a repetição de conteú
dos.

5. O Estágio Supervisionado no final do Curso também ê



ura dos aspectos importantes na aquisição de conhecimento ne
cessário ao trábalho do profissional de estatística e de muita 
influência na obtenção do emprego. Daí. a importância de o alu
no realizar um estágio bem relacionado com o seu Curso, onde 
possa aplicar o que aprendeu, tendo assim possibilidade de sa
nar suas dúvidas. As próprias disciplinas de conteúdo especí
fico, com maior aprofundamento teórico, devem também propiciar 
aplicações práticas preparando os alunos para o Estágio Super
visionado, o qual deve ser uma síntese de toda a formação do 
estatístico, ao mesmo tempo em que lhe proporciona segurança 
profissional. '

6 . As disciplinas da ãrea de Matemática devem ser de
senvolvidas no sentido de propiciar a base necessária para o 
domínio das disciplinas específicas e para o auto - aperfeiçoa
mento do profissional. É importante evidenciar o destaque da
do pelo egresso às disciplinas de Matemática, percebendo, as
sim, seu valor quando da necessidade na prática como base para 
a Estatística.

7. As disciplinas relacionadas à Computação foram apon
tadas como de grande valia para o Estatístico, embora os egres
sos reconheçam que os conteúdos devam ser adequados ao Curso. 
Nota-se, também, a preocupação do respondente em enfatizar o 
uso do computador, visando diminuir seu trabalho mecânico para 
poder aproveitar mais o tempo na análise e interpretação dos 
resultados, como também no aprofundamento dos conteúdos das 
disciplinas e mesmo no conhecimento de novos assuntos da ãrea.

8. Com relação ao desempenho docente, é necessário que 
os professores sejam motivados pelo conteúdo das disciplinas 
que ministram,e ao mesmo tempo,que a abordagem destas discipli
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nas seja adequada e atualizada. Esperam os egressos que os 
docentes tenham vivência dos problemas estatísticos,gerando um 
constante aperfeiçoamento.

9. O Estatístico deve dispor de habilidades práticas que 
o capacitem â escolha da metodologia apropriada para a análise 
dos dados apresentados; ao mesmo tempo, ele deveria ter conhe
cimentos teóricos suficientes para adaptar, adequar e conjugar 
métodos e técnicas às necessidades de sua área de atuação.

Desta síntese, infere-se que as possibilidades de aper
feiçoamento do currículo do Curso são muitas, as quais não se 
pretende esgotar com esta pesquisa; porem, pode-se oferecer 
algumas sugestões a título de contribuição:

1. Necessidade do Sindicato de Classe;
2. Intercâmbio na área de Estatística entre Universida

de (Curso de Estatística), Empresários e õrgão de Classe, para 
conscientizar os empresários com referência à importância do 
trabalho dó estatístico.

3. Quanto ao equilíbrio entre a teoria e a prática, po
deria ser contribuição desta pesquisa a sugestão para a cria
ção de um Laboratório de Estatística ou órgão de consultoria, 
a exemplo do que se faz em outras instituições nacionais (USP) 
e estrangeiras.

4. Sugere-se que o Curso de Estatística analise as con
tribuições dos Estatísticos e procure incorporá-las,sempre que 
possível, para o. contínuo aperfeiçoamento do Curso.

5. Sugere-se,também, a realização constante de encon
tros, seminários etc., entrè professores, alunos, ex-alunos e 
empresários com o objetivo de atualizar os conhecimentos esta
tísticos para que haja uma verdadeira conscientização e con
seqüente redefinição do perfil do estatístico.
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ANEXO N9 1

Curso de Estatística
Parecer n9 870/65, aprovado em 14 de outubro de 1965
Relator: Cons. Celso Kelly

A profissão de estatístico acaba de ser regulamentada 
pèla lei... n9 4.739 de 15 de julho de 1965. Os cursos de for
mação de tais profissionais passam a enquadrar-se no ar.t. 70 
da L.D.B, e, nessas condições, cabe ao conselho fixar a sua 
duração e o seu currículo mínimo.

Ê ainda pouco ilustrativa a experiência do ensino desse 
ramo no Brasil, porquanto apenas duas escolas o ministram:

a) a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE, 
criada em 1953.

b) a Escola de Estatística da Bahia, mantida pela fun
dação Visconde de Cayru, em funcionamento a partir 
dqquele mesmo ano.

A formação do estatístico é baseada fundamentalmente em 
disciplinas de teor matemático, e reclama uma serie de outras 
disciplinas especificas, que lhe constituem o corpo profissio
nal do currículo. Tratando-se de experiência recente e limi
tada a dois estabelecimentos apenas, o respectivo ensino admi
te variações que visam ao seu melhor ajustamento.

De igual interesse ê considerar o estudo conseqüente de



suas aplicações a quase todos os setores de atividades cultu
rais e técnicas, cuja previsão não encontra limites, levando- 
nos a indicar apenas ©s setores principais ou de maior procura.

Assim, deverocurrículo ser o mais sintético possível, 
para possibilitar complementações variadas que aumentam a in
dispensável experiência nesse ramo de ensino; e convém ainda 
agrupar as disciplinas. em:três classificações.distintas:

I) Disciplinas bãsicas:
1. Analise Matemática
2. Cálculo das Probabilidades
3. Cálculo das Diferenças Finitas
4. Teoria das Matrizes e Funções Ortogonais

II) Disciplinas específicas:
5. Estatística Descritiva
6 . Análise Estatística
7. Inferência Estatística
8. Tecnologia da Amostragaem
9. Planejamento e Pesquisa.

III) Disciplinas de aplicação:
10. Estatística Documentária
11. Estatística Aplicada e, pelo menos duas dentre 

as seguintes:
a) Demografia
b) Biometria
c) Psicometria e Sociometria
d) Econometria
e) Atuaria
f) Controle Estatístico de Qualidade.

O Curso de Estatística será ministradp no tempo útil de

90



3.600 horas-aula, fixando-se para sua integralização anual o 
seguinte quadro de referências de acordo com a portaria Minis
terial n9 195/65:

a) limite mínimo - 400 horas-aula
b) termo médio ~ 720 horas-aula
c) limite máximo — 900 horas-aula

(aa) Alceu Amoroso Lima - Vice-Presidente da C.E.Su. , 
Celso Kelly - Relator.

Parecer n? 870/65 (Adendo), C.E;Su. (29 Grupo), aprova
do em 15 de outubro de 1965.

A Câmara de Ensino Superior (29 Grupo),reconsiderando a 
parte final do Par. n9 870/65 aprovado em sessão de 14 do cor
rente e que determinou o n9 3.600 horas-aula para os Cursos de 
Estatística, propoe a substituição do termo útil desses cursos 
por 2.700 horas-aula, incluindo-o no grupo 89 da tabela do art. 
10 da Portaria 159, de 14-6-1965.

O final do referido substitutivo ao Par. 870/65 ficaria 
assim redigido: "O Curso de Estatística será ministrado no 
tempo útil de 2.700 horas-aula, fixando-se para sua integrali
zação anual o seguinte quadro de referência, de acordo com a 
Portaria Ministerial n9 159/65:

a) limite mínimo - 338 horas-aula
b) termo médio - 675 horas-aula
c) limite máximo - 772 horas-aula

Para efeito de enquadramento no Serviço Público Federal, 
essa duração correspondente a quatro (4) anos letivos.

(a) Alceu Amoroso Lima - Vice-Presidente da C.E.Su. e 
Relator.
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PORTARIA MINISTERIAL N9 314/65

Fixa os mínimos conteúdos e duração do Curso de Esta*s 
tística. 0 Ministro da Educação e Cultura, tendo em vista o 
disposto no artigo n9 9; letra e, da Lei de Diretrizes e Bases 
e o Parecer 870/65 (substitutivo) com adendo, do Conselho Fe
deral de Educação, resolve:

Art. 19 - O currículo mínimo do Curso de Estatística 
constara das seguintes matérias:

Disciplinas básicas:
Análise Matemática
Cálculo das Probabilidades
Cálculo das Diferenças Finitas
Teoria das Matrizes e Funções Ortogonais

Disciplinas especificas:
Estatística Descritiva 
Análise Estatística 
Inferência Estatística 
Tecnologia da Amostragem 
Planejamento e Pesquisa.

Disciplinas de Aplicação:
Estatística Documentária
Estatística Aplicada e, pelo menos, mais duas dentre as 
seguintes:
a) Demografia
b) Biometria
c) Psicometria e Sociometria
d) Econometria
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e) Atuaria
f) Controle Estatístico de Qualidade.
Art. 2 9 - 0  Curso de Estatística será . ministrado no 

tempo útil de 2.700 horas-aula, fixando-se para sua integrali- 
zação anual o seguinte quadro de referência, de acordo com a 
Portaria Ministerial n9 159/65:

a) limite mínimo - 338 horas-aula
b) termo médio - - 675 horas-aula
c) limite máximo - 772 horas-aula
Parágrafo único - Para efeito de enquadramento no Ser

viço Público Federal, essa duração corresponde a quatro (4) 
anos letivos.

Art. 39 - A observância dessas disposições será obriga
tória a partir do ano letivo de 1965.

ía) Flávio Suplicy de Lacerda.



ANEXO N9 2

CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA

RESOLUÇÃO N9 42/74 - Aprova o currículo pleno do Curso
de Estatística.

O Conselho de Ensino e Pesquisa, 
no uso de suas atribuições, ten
do em vista a proposição do Se
tor de Ciências Exatas - ofício 
n9 10/74, e o Parecer do Conse
lheiro representante do Ŝ tor.. 
constantes do processo n9 1892 
-A-CEP,

RESOLVE:

Afct. 19 - Fica aprovado õocurrículo pleno do Curso de
Estatística, do Setor de Ciências Exatas, que a esta acompanha,
juntamentè com os anexos correspondentes, devidamente autenti
cados.

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor nesta data, re
vogadas as disposições em contrario.

Sala das Sessões, 4 de julho de 1974

Theodõcio Jorge Atherino 
Presidente.
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Currículo Pleno do Curso de Estatística 
Art. 19 - As matérias que constituem o currículo pleno 

do Curso de Estatística da Universidade Federal do Paranã são 
as seguintes:

a) matérias de currículo mínimo:

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS

1) Análise Matemática
2) Cálculo das Probabilidades
3) Cálculo das Diferenças Finitas
4) Teoria das Matrizes e Funções Ortogonais
5) Estatística Descritiva
6) Análise Estatística
7) Inferência Estatística
8). Tecnologia da Amostragem
9) Planejamento e Pesquisa
10) Estatística Documentária
11) Estatística Aplicada
12) Econometria
13) Controle Estatístico de Qualidade

b) matérias complementares
1) Cálculo Diferencial e Integral
2) Geometria Analítica
3). Língua Inglesa
4). Computação Eletrônica
5) Fundamentos da Matemática
6 ) Funções de Variável Coijiplexa
7) Equações Diferenciais
8) Métodos Quantitativos
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9) Testes não Paramétricos
10) Estatística Econômica
11) Técnicas em Pesquisa
12) Demografia
13) Sociologia
14) Estagio

§ único - Completa o currículo plèno a matéria "Estudo 
de Problemas Brasileiros", prelecionada em dois períodos leti
vos.

Art. 29 - Para graduar-se no Curso de Estatística, o 
aluno deverá obter, no mínimo,3(três) créditos em educação fí
sica, desportiva e recreativa, distribuídos por 3 (três) perío
dos distintos, conforme Resolução n9 13/74 deste Conselho de 
Ensino e Pesquisas.

Art. 39 - A integralização do currículo pleno no Curso 
de Estatística será feita em um mínimo de 2.760 horas de ati
vidades escolares de natureza formativa, não podendo a gradua
ção ocorrer em menos de 4 (quatro) anos e nem mais de oito anos.

§ 19 - Considerando as limitações acima referidas, o 
desdobramento das matérias em disciplinas, como recomendação 
ao aluno, deverá estabelecer a média de 23 horas semanais de 
atividades escolares, por período letivo.

§ 29 - As cargas horárias mínimas e máximas de matrícu
la por período letivo serão, respectivamente, de 12 e 27 horas 
semanais de atividades escolares,salvo casos especiais, apõs 
apreciação pelo Colegiado do Curso, devendo esta decisão ser 
levada ao conhecimento do Departamento de Assuntos Acadêmicos.

Art. 4 9 - 0  currículo pleno do Curso de Estatística se-



rã constituído pelas disciplinas do elenco anexo.
Art. 5 9 - 0  graduado no Curso de Estatística que pre

tender lecionar a matéria "Estatística" em estabelecimentos de 
ensino de 29 Grau, poderá cursar as disciplinas pedagógicas 
ofertadas pelo Setor de Educação, em numero e carga horãria 
fixados pela Coordenação dos Cursos de Licenciatura.

Disposições Transitórias
Art. 6 9 - 0  presente currículo serã válido para todos 

os alunos do Curso de Estatística da Universidade Federal do 
Paraná, devendo a ele se adaptarem os alunos que ingressaram 
nesse Curso no 19 semestre letivo de 1974.

Art. 79 - 0 aluno do Curso de Estatística que foi apro
vado na disciplina "Geometria Analítica" no 19 período letivo 
de 1974, terá registrado em seu Histórico Escolar 5 (cinco)cré
ditos na disciplina de igual nome; o aluno do Curso de Esta
tística que foi*, aprovado na disciplina "Cálculo Diferencial e 
Integral I" no 19 período letivo de 1974, terá registrado em 
seu Histórico Escolar 4 (quatro) créditos na disciplina de 
igual nome.

Art. 89 - Os casos omissos na presente Resolução serão 
resolvidos pelo Colegiado do Curso.



ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO DO CURSO DE ESTATÍSTICA
DENOMINAÇÃO

CARÁTER Carga horá
ria semanal PRÉ-REQUISITO(S) • CO-REQUISITO(S) Disciplina(s) equivalen

CB CP OB EL te (s)nos currículos ant.

Cálculo Diferencial e Integral I X X 4T não tem não tem a mesma
Cálculo Diferencial e Integral 
II X X 4T

Cálculo Diferencial e Inte 
gral I e Geometria AnalítT 
ca

não tan a mesma

Cálculo Diferencial e Integral 
UI X X 51

Cálculo Diferencial e Inte 
gral II não tem a mesma

Geometria Analítica X X 5T não tem não tem a mesma
Matrizes e Funções Ortogonais X X 4T Geometria Analítica não tem a mesma
Funções de Variável Complexa X X 4T Cálculo Diferencial e Inte 

gral II “ não tem a mesma

Equações Diferenciais I X X 4T Cálculo Diferencial e Inte 
§ral III e Funções de VarT 
avel Complexa “

não tem a mesma

Análise Matemática I X X 4T Cálculo Diferencial e Inte 
gral II e Fundamentos dã 
Matanãtica I

não tem .a mesma

Análise Matenática II
Fundamentos da Matemática I
Introdução à Computação EletrÔ 
nica
Cálculo Numérico

X
X

X
X

X
X

X
X

4T
4T

3T + 2P 
4T + 2P

Análise Matemática I 
não tem

não tem 
Introdução a Computação 
Eletrônica

não tem 
não tem

não tem 
não tem

a mesma 
Fundamentos da Matemática 
Elementar I e Fundamentos 
daMatemãtica Elonentar II

a mesma 
a mesma

CB - Disciplinas de Ciclio Básico 
CP - Disciplinas de Ciclo Profissional 
OB - Disciplinas Obrigatórias 
EL - Disciplinas Eletivas

vó
00



ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO DO CURSO DE ESTATÍSTICA

vovo

DENOMINAÇÃO
CARÂTÉR Carga horá

ria semanal PRÉ-REQUISITO (S) OO-REQUISITO(S) Disciplina(s) equivalen
te (s)nos currículos ant.CB CP OB EL

Análise Estatística X X 3T + 2P Inferência Estatística não tem a mesma
Métodos e Técnicas em Pesqui
sa I X X 3T não tem não tem a mesma
Métodos e Técnicas em Pesqui
sa II X X 3T

Métodos e Técnicas em Pes
quisa I não tem a mesma

Métodos e Técnicas em Pesqui
sa III X X 3T

Métodos e Técnicas em Pes
quisa II não tem a mesma

Métodos e Técnicas em Pesqui
sa IV X X 3T

Métodos e Técnicas em Pes
quisa III não tem a mesma

Estudo de Problemas Brasilei
ros I X X 2T não tem não tem a mesma
Estudo de Problemas Brasilei
ros II X X 2T não tem não tem a mesma
Econometria I X X 3T Estatística Econômica não tem a mesma
Econanetria II X X 3T Econometria I não tem a mesma
Métodos Quantitativos I X X 3T. Inferência Estatística não tem a mesma
Métodos Quantitativos II X X 3T Métodos Quantitativos I não' ten a mesma
Sociologia Geral I X X 4T não tem não tem a mesma
Demografia X x • 4T Estatística Econômica não tem não hã
Sociologia Geral II X X 4T Sociologia Geral I não tem a mesma
Sociologia Demográfica X X 4T Sociologia Geral II não tem a mesma

CB - Disciplinas de Ciclo Básico 
CP - Disciplinas de Ciclo Profissional 
OB - Disciplinas Obrigatórias 
EL - Disciplinas Eletivas



DENOMINAÇÃO
CARÁTER Carga horá

ria semanal PRÊ-REQUISITO(S) CO-REQUISITQ(S) Disciplina(s) equivalen
te (s) nos currículos ant.CB CP OB EL

Calculo das Diferenças Fini- . 
tas X X 2T + 2P

Introdução à Computação 
Eletrônica não tem a mesma

Processamento de Dados X X 3T + 2P Introdução ã Computação 
Eletrônica

não ton a mesma

Cálculo das Probabilidades I X X 3T + 2P Cãlculo Diferencial e In
tegral, I

não tem a mesma

Cálculo das Probabilidades 
II X X 3T + 2P

Cãlculo das Probabilidades 
I não ton a mesma

Introdução à Economia I X X 4T • não tem não tem a mesma
Estatística Descritiva e Do
cumentária X X 3T + 2P não tem não tem a mesma
Inferência Estatística X X 4T + 2P Tecnologia da Amostragem não tem a mesma
Tecnologia da Amostragem X X 4T + 2P Cãlculo das Probabilidades 

1̂ não tem a mesma
Processos Estocásticos X X 4T + 2P Cãlculo das Probabilidades 

II não tem a mesma
Análise Seqüencial X X 2T + 2P não tem não tem a mesma
Testes Não Paramétricos X X 2T + 2P Inferência Estatística não tem a mesma
Planejamento Experimental X X 2T + 2P Inferência Estatística não tem a mesma
Estatística Econômica
Controle Estatístico de Qua - 
lidade

X

X

X

X

2T + 2P 

2T + 2P

Tecnologia da Amostragan- e 
Introdução â Economia I
Tecnologia da Amostragem

não tem 

nãó tem

a mesma 

a mesma

CB - Disciplinas do Ciclo Básico 
CP - Disciplinas do Ciclo Profissional 
OB - Disciplinas Obrigatórias 
EL - Disciplinas Eletivas

ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO DO CURSO DE ESTATÍSTICA.



Periodização Recomendada do Currículo do
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Curso de Estatística

in _ « , N9 de aulas19 período:
por semana

Calculo Diferencial e integral I 4
Geometria Analítica 5
Introdução â Computação Eletrônica 5
Métodos e Técnicas em Pesquisa I 3
Estatística Descritiva e Documentária 5
Educação Física____________________________________ __

22

29 período:
Cálculo Diferencial e Integral II 4
Matrizes e Funções Ortogonais 4
Cálculo das Probabilidades I 5
Métodos e Técnicas em Pesquisa II 3
Processamento de Dados 5
Educação Física____________________________________ __

21

39 período:
Cálculo Diferencial e Integral III 5
Cálculo das Probabilidades II 5
Fundamentos da Matemática I 4
Língua Inglesa I 6

Métodos e Técnicas em Pesquisa III 3
Educação Física

23



1G2

49 período: N9 de aulas
por , semana

Analise Seqüencial 4
Analise Matemática I 4
Tecnologia da Amostragem 6

Funções de Variável Complexa 4
Introdução à Economia I 4
Métodos e Técnicas e Pesquisa IV 3

25

59 período:
Inferência Estatística 6

Processos Estocãsticos 6

Cálculo Numérico 6

Análise Matemática II • * 4
Estudo de Problemas Brasileiros I 2

24

69 período:
Análise Estatística 5
Cálculo das Diferenças Finitas 4
Equações Diferenciais I 4
Sociologia Geral I 4
Estatística Econômica 4
Estudo de Problemas Braéileiros II 2

23

79 período:
Testes não Paramétricos 4
Controle Estatístico de Qualidade 4
Econometria I 3
Planejamento Experimental 4
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Métodos„Quantitativos I 3
Sociologia Geral II 4

22

89 período;
Econometria II 3
Demografia 4
Métodos Quantitativos II 3
Sociologia Demográfica 4
Estágio 10

24

Curitiba, 25 de junho de 1974.

Florinda K. Miyaoka 
Coordenadora.
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Ementas das Disciplinas dò Currículo Pleno do Curso de

Estatística

01 • Calculo Diferencial e Integral I
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 4. Pré- requi

sito: não tem.
Números reais. Conjuntos. Funções. Limite e continuida

de. Derivadas. Derivadas de ordem n. Funções vetoriais.Funções 
transcendentes elementares. Aplicações do cálculo diferencial 
e integral. Formula de Taylor. Formas indeterminadas.Integrais 
impróprias.

02 Cálculo Diferencial e Integral II
N9 de créditos: 4..N 9  de aulas teóricas: 4.Pré-requisi

to: Cálculo Diferencial-e Integral I e Geometria Analítica.
Sucessões e séries. Funções de várias variáveis:limite, 

continuidade, derivabilidade. Derivada direcional.Funções im
plícitas e inversas. Curvas. Superfícies. Formula de Taylor. 
Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Área de superfícies. 
Integrais curvilíneas. Teorema de Green. Equações diferenciais 
ordinárias.

03 Cálculo Diferencial e Integral III
N9 de créditos: 5. N9 de aulas teóricas: 5. Pré-requi

sito: Cálculo Diferencial e Integral II.
Solução em série de equações diferenciais;polinómios de 

Legendre, funções de Bessel. Transformada de Laplace. Gradien
te, divergência, rotacional. Integrais de superfície, teoremas 
de Gauss e de Stokes. Séries de Fourier. Funções ortogonais.
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Problemas do Sturm-Liouville. Equações diferenciais _ parciais 
da Física.

04 Geometria Analítica
N9 de créditos: 5; AT: 5. Pré-requisito: não tem.
Formas geométricas. Relações segmentarias e angulares. 

Sistemas de coordenadas. Vetores. Co-senos diretores. A reta 
no plano, Circunferência. Equação do plano. Equações da reta 
no espaço. Curvas e famílias de curvas. Curvas notáveis.Super
fícies e famílias de superfícies. Superfícies notáveis.Elipse, 
hipérbole, parábola na forma canônica. Cônicas e quãdricas.

05 Matrizes e Funções Ortogonais
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 4. Pré-requi

sito: Geometria Analítica.
Vetores no Rn e Cn. Sistemas de equações lineares. Ma

trizes. Espaços vetoriais. Transformações lineares.Espaço duaL 
Formas bilineares. Espaço com produto interno. Aplicação ao 
estudo de cônicas e quãdricas. Funções ortogonais.

06 Fundamentos da Matemática I
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 4. Pri-requi-
_  • t

sito: não tem.
Noções de Lógica Matemática. Elementos de Teoria dos 

conjuntos. Relações. Aplicações. Conjuntos ordenados. Números 
cardinais. Números naturais. Números inteiros e racionais. Nú
meros reais. Números Complexos. Teoria das equações algébricas.

07 Análise Matemática I
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 4 Prê-requi-



106

sito: Calculo Diferencial e Integral II e Fundamentos da Mate
mática I.

Números reais. Topologia no Rn. Funções vetoriais de 
valores vetoriais. Conjuntos convexos. Funções convexas. Con
juntos conexos. Conjuntos compactos. Continuidade e convergên
cia. Aproximação.

08 Análise Matemática II
N9 de créditos: 4. N9 de aülas teóricas: 4. Pré-requi

sito: Análise Matemática I.
Aplicações lineares. Derivação. Teoremas da função in

versa e da função implícita. Formas diferenciais. Integrais de 
linha e de superfície. Teorema de Stokes. Série de funções.

09 Funções de Variável Complexa
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 4. Pré-requi

sito: Cálculo Diferencial e Integral II.
Números complexos. Funções de variável complexa.Funções 

elementares. Integrais. Teorema de Cauchy-Goursat. Forma inte
gral de Cauchy. Séries de Taylor e de Laurent. Resíduos e po
ios. Representação conforme. Fórmulas de tipo de Poisson. Tõ- 
picos complementares.

10 Equações Diferenciais I
N9 de créditos: 4 N9 de aulas teóricas: 4. Pré-requi

sitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Funções de Variável 
Complexa.

Equações ordinárias de la. è 2a. ôrdem;Funçõés de Green. 
Soluções em série de potências. Equações lineares com coefi



cientes constantes; estabilidade. Sistemas autônomos planos. 
Teoremas de existência e unicidade. Pontos singulares regula
res. Sistemas de Sturm-Liouville; Teoremas sobre autovalores. 
Desenvolvimentos em auto-funções.

11 Introdução â Computação Eletrônica
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 3. N9 de aulas 

práticas: 2. Prê-requisito: não tem.
Computadores digitais. Fluxogramas lógicos. Linguagem 

Fortran básico e sub-programas Fortran.

12 Processamento de Dados
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 3. N9 de aulas 

práticas: 2. Prê-requisito: Introdução â Computação Eletrônica.
Aspectos gerais da computação. Sistemática da informa

ção. Suportes de saída. Memórias intermediárias.O Processador 
central; Fluxogramas; Linguagens. Um centro eletrônico.Estudos 
gerais. Implantação: Processamento. Produção. Algumas aplica
ções. Computadores analógicos. Projeto de estudo de análise 
completa. Suportes de entradas.

13 Cálculo Numérico
N9 de créditos: 5. N9 de aulas teóricas: 4. N9 de aulas 

práticas: 2. Prê-requisito: Introdução à Computação Eletrônica. 
Calculo com números aproximados. Noções de álgebra : matricial. 
Resolução numérica das équações algébricas ee : transcedentes 
Noções das teorias das diferenças finitas. Resolução de Siste
mas de equações.
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14 Cálculo das Diferenças Finitas
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 2. N9 de aulas 

práticas: 2. Pré-requisito: Introdução à Computação Eletrônica.
Definição. Fórmulas fundamentais. Fórmulas de interpo

lação de Gregory-Newton. Se Stirling, de Bessel e de Lagrange. 
Interpolação inversa. Derivação è integração numérica.

15 Cálculo das Probabilidades I
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 3. N9 de aulas 

práticas: 2. Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I.
Análise Combinatória. Probabilidades: •' definições e 

axiomas. Reunião e composição de acontecimentos. Seqüência de 
provas. Variável aleatória discreta. Função característica. 
Exemplos de distribuições de tipos discretos. Teoremas sobre 
probabilidades. Equações de diferenças finitas. Acontecimentos 
recorrentes. Variável aleatória de tipo contínuo. Função ca
racterística (no contínuo). Distribuições de tipo contínuo.

16 Cálculo das Probabilidades II
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teõricas: 3. N9 de aulas 

práticas: 2. Pré-requisito: Cálculo das Probabilidades I.
Distribuições unidimensionais, bidimensionais e multi- 

dimensionais. Média de uma função de variável aleatória. Índi
ces característicos. Função característica. Tendência central. 
Distribuições da distribuição normal. Estudo especial das va
riáveis aleatórias bidimensionais.

17 Análise Seqüencial
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teõricas: 2 N9 de aulas



práticas: 2. Prê-requisito: Cálculo das Probabilidades II. Co- 
requisito: não tem.

Elemèntos da teoria tradicional das provas estatísticas 
de Hipóteses. Prova seqüencial de uma hipótese estatística. 
Discussão geral. A prova seqüencial de uma hipótese Estatísti
ca para testar uma hipótese simples Hq em contraposição a uma 
alternativa simples H^. Resumo de uma teoria de Provas seqüen
ciais de hipótese simples e compostas em contraposição a um 
conjunto de alternativas. Aplicação da Teoria Geral e Casos 
Especiais. O problema das Decisões Multi-avaliadas e a Estima
ção .

18 Estatística Económica
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas 2. N9 de aulas 

práticas: 2. Prê-requisito: Estatística II ou Tecnologia da 
amostragem, e Introdução â Economia I.

Economia e Estatística. Medidas de Variáveis Econômicas. 
Índices agregativos. Números Índices Ponderados. Testes Mate
máticos para Números Índices. Testes de Decisões Estatísticas. 
Aplicações Econômicas das Análise Estatísticas. Modelos Eco
nômicos,Análise das Séries Temporais. Análise da Regressão e 
Correlação Estimativa dos Parâmetros e Modelos Econômicos.

19 Tecnologia da Amostragem
N9 de créditos: 5. N9 de aulas teóricas: 4. N9 de aulas 

práticas: 2. Prê-requisito: Cálculo das Probabilidades I. Co- 
requisito: não tem.

Introdução às técnicas de Amostragem. Amostra aleatória 
simples. Estimação e Proporção. Tamanho da amostra. Estratifi-
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cação. Estimação de Razão e Regressão. Amostragem Sistemática. 
Conglomeração. Sub-Amostragem Dupla. Erros em Levantamentos 
Estatísticos.

20 Controle Estatístico de Qualidade
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 2. N9 de aulas

práticas: 2. Prê-requisito: Tecnologia da Amostragem.
0 controle estatístico da qualidade no âmbito da produ

ção industrial. Amostragem de Atributos e de Variáveis. Gráfi
cos de controle. Controle de Atributos e de Variáveis.Tolerân
cia e Defeitos. Amostragem Dupla, seqüencial e múltipla.Aspec
tos Essenciais da Administração dos sistemas.

21 Estatística Descritiva e Documentária
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 3. N9 de aulas

práticas: 2. Prê-requisito: não tem.
Sistemas Estatísticos Brasileiro. Fases de um trabalho 

Estatístico. Normas de Apresentação Tabular.Distribuições Uni
dimensionais de Freqüências. Representações Grãficas. Medidas 
de Posição é de Dispersões. Assimetria e Curtose. Ajustamento 
de Curvas. Séries Temporais. Regressão linear. Correlação sim
ples. Correlação Ordinal. CorrelaçãoIlntraclasse.

22 Inferência Estatística
N9 de créditos: 5. N9 de aulas teóricas 4. N9 de aulas 

práticas: 2. Pre-requisito: Tecnologia da amostragem.
Universo. Levantamentos Estatísticos: Erros: Amostra

Aleatória.TDistribuições Amostrais, Pequenas Amostras. Estima
ção por ponto e por intervalo. Estatísticas Suficientes, Hipõ-
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teses Estatísticas.: Alguns testes Estatísticos e Hipóteses.

23 Processos Estocãsticos
N9 de créditos: 5. N9 de aulas teõricas: 4. N9 de aulas 

praticas: 2. Prê-requisito-Cãlculo das Probabilidades II. Co- 
requisito: não tem.

Funções geratrizes. Eventos recorrentes.Modelos de pas
seios. Casuais. Cadeias de Markov continuos no tempo.Processos 
Homogêneos de nascimento e morte. Processos não homogêneos.

24 Testes não Paramétricos
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teõricas: 2. N9 de aulas 

praticas: 2. Pré-requisito: Inferência Estatística.
Testes estatísticos não paramétricos. Testes do Qui- 

quadrado, de Kolmogorov, de Runs, de McNemar, do Sinal, de 
Wilcoxon, de Walsh, "U" de Mann-Whitney, "Q" de Cochron. Medi
das de correlação e seus testes de significância.

25 Planejamento Experimental
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 2. N9 de aulas 

práticas: 2. Pré-requisito: Inferência Estatística.
Casualização. Blocos casuais. Quadrados latinos. Sensi- 

tividade de Experiências com Blocos Casuais e com Quadrados 
latinos. Experiência com ocorrência de vãrios fatòres. Confun- 
dimento. Experiência envolvendo N fatores em P níveis em sub- 
blocos fracionários. Replica fracionada. Analise de planeja
mento com blocos incompletos.

26 Analise Estatística
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 3. N9 de aulas



praticas; 2. Prê-requisito: Inferência Estatística.
Distribuição normal multidimensional. Distribuição de 

formas Quadráticas. Modelos lineares. Modelo linerar de carac
terística máxima. Técnicas Computacionais.

27 Introdução â Economia I
N9 de créditos; 4. N9 de aulas teóricas: 4. : Prê-requi

sito: não tem.
Noções de método em Economia. Conceitos Econômicos. Evo-f 

lução dos sistemas econômicos. O sistema econômico simplifica
do. Fatores de Produção. Os instrumentos de troca.

28 Método e Técnicas em Pesquisa I
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 3. Pré-requi

sito: não tem.
Dimensões da Pesquisa Sociàl. Sociologia; instâncias de 

cientificidade; teoria e pesquisa; tipos de pesquisa.

29 Métodos e Técnicas em Pesquisa II
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 3. Pré-requi

sito: Métodos e Técnicas em Pesquisa I.
Planejamento da Pesquisa Social. Implicações,descoberta 

e definição do problema; hipõtese; conceitos; variáveis;opera- 
cianalização; amostragem.

30 Métodos e Técnicas em Pesquisa III
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 3. Prê-requi

sito: Métodos e Técnicas em Pesquisas.
Método e Técnicas de Pesquisa. Dedutivo, indutivo; his-
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tõrico; estatístico; comparativo; científico; técnica de ob
servação e instrumentos de coleta de dados.

31 Métodos e Técnicas em Pesquisa IV
N9 de créditos: 3. N9 de aulas teóricas: 3. Pré-requi

sito: Métodos em Técnicas em Pesquisa III.
Projetos e execução de pesquisa. Neste programa,os alu

nos elaborarão e executarão projeto de pesquisa sob a super
visão direta do professor.

32 Língua Inglesa I
N9 de créditos: 4. N9 de aulas teóricas: 2. N9 de aulas

praticas: 4. Prê-requisito: não tem.
Ampliar o conhecimento de estruturas gramaticais.Práti

ca de interpretação; tradução e reprodução de textos. Prática 
de conversão, pronúncia, entonação e ritmo.

33 Econometria I
N9 de aulas teóricas: 3. Pré-requisito: Economia Mate

mática ou Estatística.
Um estudo panorâmico dos métodos de pesquisa empírica 

em economia. Particular atenção ê dada a aplicação da •análise
de regressão em pesquisa econômica. Ê dada consideração aos
métodos alternativos de estimação. Estimação de erro nas va
riáveis, medidas e erros de observação. Homocedasticidade e 
multicolinearidade.

34 Econometria II
N9 de aulas teóricas: 3. Prê-requisito: Econometria I.



Estimação das relações econômicas. Modelo geral de re
gressão linear. Método das equações lineares simultâneas. Pro
blemas de identificação. Analise de séries temporais. Polinó
mios ortogonais. Séries auto-regressivas e analise de correla
ção. Analise espectral. Processos estocãsticos.

35 Métodos Quantitativos I
N9 de aulas teóricas: 3. Prê-requisito: Estatística.
Introdução quantitativa a nível de graduação. Uso de mo

delos matemáticos e lógicos no tratamento de problemas admi
nistrativos complexos. Metodologia de sistemas e modelos.Tópi
cos incluidos: construções de modelos, análise clássica, cons
trução e uso de modelos lineares, análise dual e sensibilida
de. Modelos dinâmicos de inventário.

36 Métodos Quantitativos II
N9 de aulas teóricas: 3. Prê-requisito: Métodos Quanti

tativos I.
Continuação â Método Quantitativo I. Programação não 

linear.Modelos probabilísticos de inventario, linhas de esfera, 
simulação, modelos competitivos. Teoria da busca de informa
ções. Modelos de concorrência. Determinação de rotas em redes.

37 Estudo de Problemas Brasileiros I
N9 de créditos: . N9 de aulas teóricas: 2. Pré-requi

sito: não tem.
Panorama geral da realidade brasileira; características 

da geopolítica e da geoeconomia; o homem brasileiro; as insti
tuições. O comportamento social. Problemas morfológicos;Estru

114



turas econômicas, sociais.? políticas e dos poderes. Problemas 
de desenvolvimento econômico; a riqueza e o povoamento nacio
nal; a Amazônia; o Nordeste. Desenvolvimento rural,energético, 
industrial e do comércio.

38 Estudo de Problemas Brasileiros II
N9 de créditos. . . N9 de aulas teóricas: 2. Prê-requi

sito: não tem
Problemas socioeconómicos; habitação; saúde; educação; 

comunicação; urbanização; empresas. As forças armadas no pro
cesso socioeconômico do Brasil. Problemas políticos; o poder 
nacional; representação popular; partidos políticos; problemas 
geopolíticos;política econômica, social e .externa. Segurança 

Nacional; segurança interna e externa; guerra revolucionária; 
política de segurança nacional.

39 Sociologia Geral I
N9 de créditos: 4. AT: 4. Pré-requisito: não tem.
Visa a introduzir os estudantes nos fundamentos das ci

ências sociais, bem como em conceitos operacionais para análi
se sociológica, como grupos, classes, comunidades, multidões, 
públicos, estrututra e organização terminando com a visão da 
integração social.

40 Demografia
N9 de créditos: 4? AT: 4. Prê-requisito: Estatística

Econômica.
Conceituação. Estudo da mortalidade, da natalidade, e 

combinados. Correntes migratórias. Demografia atual e poten-

115



ciai. Demografia Brasileira. Estudo suscinto das Associações 
Biológicas. Trabalho de A. Lotka e outros. Fatores '.econômicos 
na demografia. Demografia e Estatística.

41 Sociologia Geral II
N9 de créditos: 4. AT: 4,' Pré-requisito: Sociologia Ge

ral I.
Visa mostrar o funcionamento social, levando o estudan

te a caracterizar e hierarquizar as instituições,os meios da 
ordem e controle social, a tradição e cultura do grupo, culmi
nando com uma visão da transformação social.

42 Sociologia Demográfica
N9 de créditos: 4; AT: 4. Pré-requisito: Sociologia Ge

ral II.
Estudos sociológicos dos aspectos demográficos.
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ANEXO N9 3

RESOLUÇÃO N9 91/75
Fixa o Currículo Pleno do Curso 
de Estatística do Setor de Ciên
cias Exatas.

0 Conselho de Ensino e Pesquisa, õrgão superior delibe
rativo, normativo e consultivo da administração superior da 
Universidade Federal do Parana, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista a Portaria Ministerial n9 314/65, anèxa ao Pa
recer n9 870/65, de 14 de outubro de 1965, do Conselho Federal 
de Educação.

R E S O L V E :

Art. 19 - As disciplinas que constituem . o Currículo 
Pleno do Curso de Estatística, são as seguintes:

A - Disciplinas do Currículo Mínimo 
Disciplinas Básicas 
Análise Matemática 
Cálculo das Probabilidades 
Cjãlculo das Diferenças Finitas 
Teoria das Matrizes e Funções Ortogonais 
Disciplinas E s p e c í f i c a s 
Estatísticas Descritiva



Analise Estatística 
Inferência Estatística 
Tecnologia da Amostragem 
Planejamento e Pesquisa 
Disciplinas de Aplicação 
Estatística Documentária
Estatística Aplicada, e pelo menos duas dentre as 
seguintes:
- Demografia
- Biometria
- Psicometria e Sociometria
- Econometria
- Atuária
- Controle Estatístico de Qualidade

B - Disciplinas Complementares
Parágrafo único - Complementam o Currículo Pleno do 

Curso de Estatística, as atividades em Educação Física, em 3 
(três) períodos e a disciplina de Estudo de Problemas Brasi
leiros, em 2 (dois) períodos.

Art. 2? - A integralização do Currículo Pleno do Curso 
de Estatística será feita em mínimo de 2.700 (duas mil e se
tecentas J^horas de atividades escolares, obrigatórias para to
dos os alunos, não podendo a graduação ocorrer em menos de 3,5 
(três e meio) anos (7 períodos) ou em mais de 8 (oito) anos 
(16 períodos).

Parágrafo único - Considerando as limitações acima re
feridas, o desdobramento das matérias em disciplinas, por pe
ríodo semestral, como aconselhamento de estudo ao aluno,deverá 
observar os limites de 12 (doze) a 26 (vinte e seis) horas se
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manais de a,tividades escolares.
Art. 39 ^ 0 Currículo Pleno do Curso de Estatística se

rá constituido do elenco de disciplinas adiante discriminadas, 
elaborado de acordo com os incisos I e II do art. 47, parágra
fos 19, 29 e 39 do art. 76 e Artigo 77 do Regimento Geral da
Universidade Federal do Paraná. •

19 Ciclo - Básico

Disciplinas Nucleares 
Cálculo Diferencial e Integral I
Cálculo Diferencial e Integral II
Introdução à Computação Eletrônica 
Geometria Analítica 
Disciplinas Básicas Especificas 
Análise Matemática I 
Análise Matemática II
Estatística Descritiva e Documentária 
Matrizes e Funções Ortogonais 
Cálculo das Probabilidades I 
Cálculo das Probabilidades II 
Cálculo das Diferenças Çinitas 
Estatística Economica 
29 Ciclo- Profissionalizante

Disciplinas do Currículo Mínimo 
Tecnologia da Amostragem 
Inferência Estatística 
Processos Estocãsticos 
Métodos e Análise Estatística 
Análise Seqtienciãl
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Econometria, I'
Econometria IT 
Análise da Variância 
Planejamento Experimental 
Análise Multivariada 
Demografia
Análise das Series Temporais 
Métodos e Técnicas de Pesquisa I 
Métodos e Técnicas de Pesquisa II 
Testes não Paramétricos 
Controle Estatístico de Qualidade

Disciplinas Complementares Obrigatórias 
Lingua Inglesa Instrumental I 
Intodução â Economia I 
Fundamentos de Matemática I

Disciplinas Complementares Optativas 
Sociologia Geral I 
Sociologia Geral II 
Cálculo Numérico 
Processamento de Dados 
Análise e Projeto de Sistemas 
Estatística Aplicada â Educação 
Sistemas e Modelos Matemáticos I 
Sistemas e Modelos Matemáticos II
Parágrafo ünico - Para a integralização total de 2.700 

(duas mil e setecentas) horas, o aluno deverá cumprir o mínimo 
de 300 (trezentas) horas em disciplinas Complementares Opta
tivas; 150 (cento e cinquenta) horas em disciplinas Eletivas e



60 (sessenta,) horas em estágio supervisionado em empresas pri
vadas ou em Sçgãos estatais.

A±t. 4? r* Acompanha a presente RESOLUÇÃO, a relação das 
disciplinas e respectivas cargas horãtias e créditos, distri- 
buidas por períodos letivos, como aconselhamento de estudo aos 
alunos e em função dos pré-requisitos.

Art. 5? - Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor a partir do 
29 semestre do ano letivo de 1975, não devendo sofrer..qualquer 
alteração, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos.

Art. 69 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões, em

Theodõcio Jorge Atherino 
Presidente
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CURRÍCULO PLENO 
(Aprovado pela Resolução n? 91/75 do Conselho de Ensino 
e Pesquisa).

A integralização do Currículo Pleno do Curso de Esta
tística serã feita em um mínimo de 2.700 (duas mil e setecen
tas) horas de atividades escolares, assim distribuidas:

Disciplinas do Currículo Mínimo............  1. 800 horas
Disciplinas Complementares Obrigatórias....  39 0 horas
Disciplinas Complementares Optativas....... 360 horas
Disciplinas Complementares Eletivas........ 150 horas
Estágio Supervisionado................   60 horas
Duração do Curso: mínimo de 7 (sete) e mãximo de 16 

(dezesseis) períodos.
O Currículo Pleno do Curso de Estatística, elaborado de 

acordo com o Regimento Geral da Universidade, é constituído do 
elenco de disciplinas adiante discriminadas:

CURSO DE ESTATÍSTICA
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CURRÍCULO PLENO E PERIODIZAÇÃO

Cõdigo Disciplinas Horas Semanais Pré-Requisito
19 PERÍODO
CM001 Cãlculo Diferencial 

e Integral I 04 —

CM004 Geometria Analítica 05 -

CI009 Introdução â Compu
tação Eletrônica 05 —

CI007 Estatística Descri
tiva e Documentária 05 —

HC009 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa em Ci
ências Sociais I 06 —

29 PERÍODO
CM002 .Cãlculo Diferencial 

e Integral II 04 CM001 e CM004
CMOO 6 Matrizes e Funções 

Ortogonais 04 CM00 4
CI004 Cãlculo das Proba

bilidades I 05 —

HE049 Língua Inglesa Ins^ 
trumental I 04 T-

HCOIO Métodos e Técnicas 
de Pesquisa em Ci
ências Sociais II 06 HC009

3'9 PERÍODO
CI006 Tecnologia da Amos

tragem 06 CI004
CI005 Cãlculo das Proba

bilidades II 05 CMOO2 e CI004



CÕdigo Disciplinas Horas - • S emanai s Pré-Requisito
CM010 Fundamentos da Ma- 

temática I 04 _

SE035 Introdução â Econo- 
mia I 04

49 PERÍODO
CM015 Analise Matemâti- 

tica I 04 CM001 e CMOIO
CI026 Calculo das Dife

renças Finitas 04 CI009
CIOU Inferência Estatís

tica 06 CI005
CI017 Analise das Serias 

Temporais 04 CI007

59 PERÍODO
CM016 Análise Matemáti

ca II 04 CM015
CI012 Processos Estocãs- 

ticos 06 CI005
CI019 Análise Seqüencial 04 CIO 06
CI015 Métodos e Análise

Estatística
Optativa

05 CIOU

69 PERÍODO
CI013 Testes não Paramé

tricos 04 CIOU
CI016 Análise da Variân

cia 06 CIOU
CI024 Estatística Econó

mica 04 SE035 e CI007 
ou CI003



Codigo Disciplinas Horas Semanais Prê-Requisito
Optativa
Eletiva

79 PERÍODO
SE025 Econometria I 04 CI024
CI014 Planejamento Expe

rimental 04 CI016
CI021 Controle Estatís

tico da Qualidade 04 CI005 ou CI003
CI018 Analise Multiva- 

riada 04 CIOU
CR001 Estudo de Proble

mas Brasileiros I
Optativa
Eletiva

02 -

89 PERÍODO
SE026 Econometria II 04 SE025
CI023 Demografia 04 CI007 ou CI002 

ou CI003
CR002 Estudo de Problem 

mas Brasileiros II 02 CR001
CI029 Estágio Supervi

sionado em Esta
tística
Optativa
Eletiva
Eletiva

04

DISCIPLINAS OPTATIVAS
HC001 Sociologia Geral I 03 V*



Cõdigo Disciplinas Horas Semanais Pre-Reqüisito
HC002 Sociologia Geral 

II 03 HC001
CI022 Cãlculo Numérico 06 CI009
CI008 Processamento de 

Dados 05 —

CI020 Anãlise e Projeto 
de Sistemas 05 CI009 e CI005 

ou CI003
CI025 Estatística Apli

cada â Educação 04 CI007 ou Cl002
CIO 2 7 Sistemas e Modelos 

Matemáticos I 05 CM005 e CI003 
ou CM006 e 
CI004

CI028 Sistemas e Modelos 
Matemáticos II 05 CI027
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•ementArio

CMOOl - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - Pré-requisito: Não
tem

Funções: Limite e continuidade. Derivadas e regras de 
derivação. Derivadas de ordem superior â primeira.Teo
remas fundamentais de Calculo Diferencial. A Diferen
cial. Funções hiperbólicas. Formula de Taylor. Formas 
indeterminadas. Máximos e mínimos. Aplicações geomé
tricas do cálculo diferencial. Integral indefinida re
gras de integração. Integração de funções racionais e 
irracionais. Integração de algumas funções transcen
dentes. Integral definida. Comprimento de arco e área 
de curvas planas. Ârea e volume dos sólidos de rotação 
Séries numéricas. Séries de Funções.

CM004 - GEOMETRIA ANALlTICA - Pré-requisito: Não tem

Formas Geométricas. Relações segmentares e angulares. 
Projeção ortogonal. Sistemas e coordenadas .Vetores ;AA-r 
gebra Vetorial. Cosenos diretores. Reta no plano. Cír
culo. Plano e Reta no espaçõ. Curvas. Superfícies.Eli
pse, hipérbole e parábola na forma canónica.Noções so
bre as cônicas e quádricas.

CI009 - INTRODUÇÃO Ã COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA 
Pré-requisito: Não tem

Noções Gerais sobre o computador eletrônico. Sistemas 
Numéricos. Representação de Dados.Unidades Funcionais. 
Linguagens de programação. Etapas resolutivas de um 
problema. Fluxogramas. Linguagem Fortran Básico: con-



ceituação; estrutura; comando aritmético; comandos de 
controle; comandos de entrada e saída; comando de es
pecificação. Noções de sub-programas.

CI0.07 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA E DOCUMENTÁRIA 
Prê-requisito: Não tem

Conceitos e objetivos da estatística. Amostra e uni
verso. Aplicações. Evolução histórica. Sistema esta
tístico brasileiro. Fases de um trabalho cestatístico. 
Representação tabular. Representação gráfica. Séries 
Estatísticas. Distribuições de freqüências.Medidas de 
tendência central. Medidas de dispersão. Assimetria e 
curtose. Momentos.

HC009 - MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS I 
Pré-requisito: Não tem

Introdução e dimensões da pesquisa social. Métodos e 
Técnicas de pesquisa. Instrumento de coleta dè' dados, 
amostragem, análise e interpretação. Planejamento da 
pesquisa, revisão bibliográfica para elaboração de 
projeto de pesquisa.

CM002 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - Pré-requisito:Cal
culo Diferencial e Integral I

Conjuntos de Rn. Funções de várias variáveis: limites, 
continuidade, derivação parcial e diferenciação. Fun
ções compostas. Funções homogêneas. Funções implícitas. 
Máximos e mínimos das funções de várias variãvéis. In
tegrais duplas e triplas. Análise Vetorial. Integrais 
diferenciais de primeira ordem. Equações Diferenciais
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de ordem n lineares. Sistemas de equações diferenciais 
lineares.

CM006 - MATRIZES E FUNÇÕES ORTOGONAIS - Pré-requisito: Geome
tria Analítica

Matrizes e equações lineares. Espaços vetoriais.Trans
formações lineares. Operadores e matrizes diagonalizá- 
veis. Espaços com produto interno. Funções ortogonais. 
Operadores sobre espaços com produto interno.Cônicas e 
quãdricas

CIO04 - CÃLCULO DAS PROBABILIDADES■I - Pré-requisito: Não tem

Teoria dos conjuntos. Análise combinatória. Noções de 
probabilidades. Espaços amostrais. Probabilidade con
dicionada a independência. Variáveis aleatórias unidi
mensionais. Funções de variáveis aleatórias. Variáveis 
aleatórias de duas ou mais dimensões. Caracterização 
das variáveis aleatórias.

HE049. - LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL I - Pré-requisito: Não tem

Introdução à fonética com prática;\em laboratório. Es
truturas-básicas.Escrita com reforço.

HC010 - MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS II 
Pré-requisito: Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciên
cias Sociais I

Introdução. Elaboração do projeto. Revisão bibliográ
fica. Trabalho de campo. Análise e interpretação. Re
latório final.
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€100.6 T* TECNOLOGIA DA AMOSTRAGEM Prê-requisito: Nao tem

Introdução â amostragem. Amostragem aleatória simples.
Amostragem por proporções e porcentagens. Estimativas
do tamanho da amostra. Amostragem aleatória estratifi
cada. Estimativa por índice. Estimativas pela regres
são. Amostragem sistemática. Estimativas com conglome
rado em estágio único. Subamostragem com unidades de 
grandezas iguais. Subamostragem com unidades de gran
dezas desiguais. Dupla amostragem. Fontes de erros nos 
levantamentos.

Cl005 - CÁLCULO DAS PROBABILIDADES II - Prê-requisito: Cálculo
das Probabilidades I e Cálculo Diferenciál e Integral 
II

Principais distribuições de probabilidades discretas.
Principais distribuições de probabilidades contínuas.
Função Geratriz de momentos. Somas das variáveis alea
tórias. Teoria da confiabilidade. Amostras e distri
buições amostrais. Estimação de parâmetros. Testes de 
hipóteses.

CMOIO - FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I - Prê-requisito: Não tem

Noções de lógica matemática. Elementos da teoria dos 
conjuntos. Relações. Aplicações. Conjuntos ordenados. 
Números cardinais. Números naturais. Números inteiros 
e racionais. Números complexos. Teoria das equações al
gébricas.

SE035 - INTRODUÇÃO Ã ECONOMIA I - Prê-requisito: Não tem
Noções de métodos em economia. Conceitos c econômicos.
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Evolução dos sistemas econômicos. 0 sistema econômico 
simplificado. Fatores de produção.COs instrumentos de 
troca.

CM015 — ANÁLISE MATEMÁTICA I — Pré-requisito: Fundamentos da
Matemática I e Cálculo Diferencial e Integral I

Números Reais. Topologia do Rn. Funções vetoriais de 
valores vetoriais. Conjuntos convexos. Funções conve
xas. Conjunto .conexos.. Conjuntos compactos. Continui
dade e convergência. Aproximação.

CI026 - CALCULO DAS DIFERENÇAS FINITAS - Pré-requisito: Intro
dução â Computação Eletrônica

Noções da Teoria das diferenças Finitas. Interpolação. 
Extrapolação. Interpolação inversa. Resolução de equa
ções por interpolação inversa. Método dos mínimos qua
drados para interpolação poliminal. Aplicações da lin
guagem Fortran ao cálculo das diferenças finitas e in
terpolação.

CI011 - INFERÊNCIA ESTATÍSTICA - Pré-requisito: Cãlculo das
Probabilidades II

Universo. Levantamentos estatísticos; erros. Amostra 
aleatória. Distribuições amostrais. Pequenas amostras. 
Estimação por ponto e por intervalo.Estatísticas sufi
cientes. Hipóteses Estatísticas. Alguns testes esta
tísticos e hipóteses.

CI015 - ANÁLISE DAS SÉRIES TEMPORAIS - Prê-requisito: Estatís
tica Descritiva e Documentária

Introdução. Definição. Movimentos característicos das



series temporais. Regularização das series temporais. 
Métodos de ajustamento. Desestacionalização do dados. 
Avaliação das variações cíclicas. Avaliação das varia
ções irregulares ou aleatórias. Comparabilidade dos 
dados. Previsões. Intervalos de confiança.

CM016 - ANÃLISE MATEMÁTICA II - Prê-requisito: Analise Matemá
tica I

Aplicações lineares. Derivação. Teorema da função in
versa e da função implícita. Formas diferenciais Inte
grais de linha e de superfície. Teorema de Stokes. Sé
ries de funções.

CI012 - PROCESSOS ESTOCÃSTICOS - Prê-requisito: Cálculo das 
Probabilidades II

Funções geratrizes. Eventos recorrentes. Modelos de 
passeios casuais. Cadeias de Markov contínuos no tempo, 
Processos homogêneos de nascimento e morte. Processos 
não homogêneos.

CI019 - ANÁLISE SEQÜENCIAL - Prê-requisito: Tecnologia da
Amostragem

Elemento da teoria tradicional das provas estatísticas 
de hipóteses. Prova seqüencial de uma hipótese esta
tística. Discussão Geral. A prova seqüencial de uma 
hipótese estatística para testar vima hipótese simples 
Ho em contraposição a vima alternativa simples H^. Resu
mo de vima teoria de provas seqüenciais de hipóteses 
simples e compostas, em contraposição a um conjunto de
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alternativas. Aplicação da teoria geral e casos espe
ciais. O Problema das decisões multi-avaliadas e a 
estimação.

CI015 - MÉTODOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA - Pré-requisito: Infe
rência Estatística

Distribuição normal multidimensional. Distribuição de 
formas quadráticas. Modelos lineares. Modelo linear de 
características máximas. Técnicas computacionais.

CI013 - TESTES NÃO PARAMÉTRICOS - Pré-requisito:Inferência Es
tatística

Testes estatísticos não paramétricos, Testes do Qui- 
Qaadrado de Kolmogorov, de Runs, de McNemar, do Sinal, 
de Wilcoxon de Walsh, "U", de Mann-Vitney, "Q" Cochren. 
Medidas de correlação, e seus testes de significãncia.

CI016 - ANÁLISE DA VARIÂNCIA - Pré-requisito: Inferência Esta
tística

Fundamentos matemáticos, Análise de Variância a um 
critério de classificação. Modelo fixo, modelo aleató
rio, regressão linear simples. Comparações múltiplas. 
Dois critérios de ciassiflcação : Modelo fixo, modelo 
aleatório, modelo hierárquico, número finito de popu
lações para cada critério, modelo aleatório. Três cri
térios de classificação: Número finito de populações 
para cada .critério: modelo aleatório, modelo parcial
mente hierárquico. Quadrado latino.
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0 modelo linear e duas variáveis. Regressão.Correlação 
múltipla e parcial. 0 modelo linear geral.Autocorrela- 
ção. Modelos econômicos. Números índices. Análise das 
series temporais, Simulação.

SE025 - ECONOMETRIA I - Prê-requisito: Estatística Econômica

Problemas metodológicos. Econometria e estatística. 
Econometria aplicada. Modelos de micro-economia.

CI014 - PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL - Pré-requisito: Inferência
Estatística

Casualização. Blocos casuais. Quadrados latinos.Sensi- 
tividade de experiências com blocos e com quadrados 
latinos. Experiência com ocorrências de vários fatores. 
Confundimento. Experiência envolvendo N fatores em P 
níveis em sub-blocos fracionários. Replica fracionada. 
Análise e Planejamento com blocos incompletos.

CI021 - CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE - Pré-requisito: Es
tatística II ou Cálculo das Probabilidades II

Controle estatístico da qualidade. Gráficos de contro
le. Controle de atributos. Inspeção de atributos.Amos
tragem simples e duplas de atributos. Amostragem se
qüencial e múltipla de atributos. Aspectos essenciais 
da administração do sistema de controle.

CI024 - ESTATÍSTICA ECONÓMICA - Pre^requisito: Estatística
Descritiva Documentária ou Estatística II e Introdução
â Economia I



C l 018 - ANÁLISE MULTIVARIADA -■ Pré-requisito: Inferência Esta
tística

Punções de variáveis aleatórias. Distribuição conjunta 
de variáveis aleatórias. Caracterizações adicionais 
das variáveis aleatórias. Somas de variáveis aleató
rias. Regressão múltipla. Correlação múltipla. Distri
buição normal bidimensional.

CR001 - ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS I - Prê-requisito:Não 
tem

Panorama geral da realidade brasileira: característica 
da geopolítica da geoeconomia: o homem brasileiro; as 
instituições; o comportamento social. Problemas morfo
lógicos: estruturas econômicas, sociais, política e 
dos poderes. Problemas de desenvolvimento econômico; a 
riqueza e o povoamento nacionais; a Amazônia; o Nor
deste. Desenvolvimento rural, energético, industrial e 
do comércio.

SE026 - ECONOMETRIA II - Prê-requisito: Econometria I

Modelos econométricos. Teoria da Programação. Econome
tria aplicada. Modelos macro-econômicos.

CI023 - DEMOGRAFIA - Prê-requisito: Estatística Descritiva e 
Documentária ou Estatística I ou Estatística II

Conceituação. Estudo da mortalidade, da natalidade e 
combinados.Correntes migratórias. Demografia atual e 
potencial. Demografia brasileira. Estudo sucinto das 
associações biológicas. Trabalho de AI Lotka e outros.
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Fatores econômicos na Demografia. Demografia e esta
tística.

CR002 - ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS II - Pré-requisito:Não 
tem

Problemas sõcio econômicos: habitação, saúde,educação, 
comunicação, urbanização, empresas. As forças armadas 
no processo sõcio econômico do Brasil. Problemas po
líticos: o poder nacional, representação popular, par
tidos políticos, problemas geopolíticos política eco
nômica, sociàl e externa. Segurança Nacional:segurança 
interna e externa: guerra revolucionaria; política da 
segurança nacional.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

HC001 - SOCIOLOGIA GERAL I - Pré-requisito: Não tem

Fundamentos das Ciências Sociais, Conceitos operacio
nais de análise sociológica: estrutura,organização,in
tegração e funcionamento da sociedade.

HC002 - SOCIOLOGIA GERAL II - Pré-requisito: Sociologia Geral I

Análise dos grupos e instituições sociais que operam 
e se transformam no processo histórico.

CI022 - CÃLCULO NUMÉRICO - Pré-requisito: Introdução â Compu
tação Eletrônica

Noções de álgebra matricial. Rudimentos de cálculos 
com números aproximados. Resolução de sistemas com
equações lineares algébricas. Métodos de eliminação e



Métodos interativos. Resoluções algébricas e transce- 
dentes. Noções da teoria das diferenças finitas;inter
polação.

CI025 - ESTATÍSTICA APLICADA Ã EDUCAÇÃO - Pré-requisito: Esta
tística I ou Estatística Descritiva e Documentaria.

Pesquisa e avaliação da aprendizagem, bem como o de- 
denvolvimento de métodos prõprios a serem aplicados 
na ãrea. Instrumental estatístico necessário ás análi
ses estatísticas a nível elementar e também base para 
o prosseguimento dos estudos em grau mais avançado.

CI008 - PROCESSAMENTO DE DADOS - Pré-requisito: Não tem

Introdução ao estudo de processamento de dados. Trata
mento da informação. Considerações sobre campo, regis
tro e arquivos. Principais meios e equipamentos de en
trada e salda. Componentes de um computador.Linguagens 
de programação.Dèsenvolvimento de um sistema.Centro de 
processamento: de dados. Estudo de viabilidade para im
plantação de processamento de dados em uma organização. 
Seleção de equipamentos. Tendências.

CI020 - ANÃLISE E PROJETO DE SISTEMAS - Pré-requisito:Estatís
tica II ou Cálculo das Probabilidades II e Introdução 
â Computação Eletrônica.

Introdução e sistemas. Levantamento do sistema atual. 
Seleção de projeto. Administração do projeto.Filosofia 
de integração de sistemas. Análise de decisão. Análise 
de incerteza. Otimização. Aplicações â solução de pro-
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blemas de engenharia.

CI027 - SISTEMAS E MODELOS MATEMÁTICOS - Prê-requisito:Ãlgebra 
linear e Estatística II

Programação linear e não linear. Teoria dos grafos. 
Fluxo em redes. Utilidade e analises de decisões.

CI028 - SISTEMAS E MODELOS MATEMÁTICOS II - Prê-requisito:Sis
temas e Modelos Matemáticos I

Fenômenos de atenção. Teoria dos jogos. Simulação em 
computadores digitais. Programação dinâmica.
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CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA

ANEXO N9 4

RESOLUÇÃO N9 70/81-CEP
Fixa o currículo pleno do curso 
de Estatística,do setor de Ciên
cias Exatas.

0 CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA, órgão normativo, con
sultivo e deliberativo da administração superior, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da Uni
versidade Federal do Paraná.

R E S O L V E :

Art. 19 - O currículo pleno do curso de Estatística, do 
Setor de Ciências Exatas será constituído pelas seguintes ma
térias com o seu desdobramento em disciplinas e práticas edu
cativas :

MATÉRIAS DESDOBRAMENTO
A. FORMAÇÃO GERAL

li Estudo de Problemas 1.1 Estudo de Problemas Brasileiros
Brasileiros

2. Educação Física 2.1 Prática Desportiva
" 2.2 Desporto de Livre Escolha

B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL BÃSICA
1. Análise Matemática 1.1 Introdução â Análise Matemática

1.2 Cálculo para Estatística
2. Calculo das ProbabjL 2.1 Probabilidades I

lidades 2.2 Probabilidades II



3. Cãlculo das Diferen-* 3.1 Cãlculo Numérico A 
ças Finitas

4. Teoria das Matrizes 4.1 Matrizes e Funções Ortogonais 
e Funções Ortogonais

" ' C: FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA
1. Estatística Descriti 1.1 Estatística Descritiva

va
2. Análise Estatística 2.1 Análise Estatística

2.2 Análise Multivariada A
2.3 Análise de Regressão e Correla

ção
3. Inferência Estatísti^ 3.1 Inferência Estatística A

ca 3.2 Estatística Não-Paramétrica
4. Tecnologia da Amos- 4.1 Técnicas de Amostragem

tragem
5. Planejamento e Pes- 5.1 Planejamento de Experimentos

quisa 5.2 Métodos de Pesquisa
6. Estatística Documen- 6.1 Estatística Descritiva

tãria
7. Estatística Aplicada 7.1 Estatística Aplicada

7.2 Análise das Séries Temporais
7.3 Introdução a Processos Estocás- 
ticos

8. Demografia 8.1 Demografia
9. Econometria 9.1 Econometria A
10. Controle Estatístico

de Qualidade 10.1 Análise Estatística
10.2 Análise Multivariada A
10.3 Análise de Regressão e Correla

ção
D. FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

I. Disciplinas Obrigatórias:
1. LÍnguá Inglesa Instrumental I
2. Introdução â Economia A
3. Sistemas e Modelos . Matemáti

cos
4. Computação Básica e Programa

ção
5. Orientação Bibliográfica
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II. Disciplinas Optativas:
1. Sociologia Geral I
2. Sociologia Geral II
3. Estatística Aplicada â Edu

cação
4. Língua Inglesa Instrumental 

II
5. Métodos Quantitativos I
6 . Métodos Quantitativos II
7. Analise e Projeto de Siste

mas
8. Experimentação Agrícola
9. Nomografia

Art. 2 9 - 0  currículo pleno do curso de Estatística se
rá constituído das seguintes parcelas de atividades escolares:

Disciplinas obrigatórias  2.475
Disciplinas optativas.......  225

Total parcial..........  2.700
E.P.B......................... 60

Total Geral............  2.760

Educação Física........ . + 90
§ 19 - A graduação não pode ocorrer em menos de 3,5 

(três e meio) nem em mais de 8 Coito) anos.
§ 29 - A carga horária semanal poderá oscilar entre o

mínimo de 12 Cdoze) e o máximo de 28 Cvinte e oito) aulas para 
o turno diurno e 21 Cvinte e vima) para o noturno, excluídas as 
atividades de Educação Física.

§ 39 - Acompanha a presente resolução a sugestão de pe
riodização dos turnos diurno e noturno.

Art. 3 9 - 0  currículo do curso de Estatística,estabele
cido por esta resolução, será cumprido a partir do ano letivo 
de 1982, pelos alunos que se matricularem no primeiro período 
do curso.

§ 19 - O currículo estabelecido pela Resolução n991/75- 
CEP, continuará em vigor, em caráter transitório, para os alu
nos matriculados em qualquer: período do curso no ano letivo
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de 1981.
§ 2? - Os alunos que forem alcançados pelo novo currí

culo, terão seu currículo adaptado pelo colegiado do Curso de 
Estatística.

Art. 49 - Esta resolução entra em vigor esta data,revo
gando-se as demais disposições era contrário.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 1981.

OCYRON CUNHA 
Presidente



' SUGESTÃO DE PERIODIZAÇÃO 
CURSO BIT ESTATÍSTICA TURNO NOTURNO E DTURNO

CÓDIGO NOME ' C.H SEMANAL PRÉ-REQUISITO
19 ANO 19 Sem. 29 Sem.

CM423 Matrizes e Funções 
Ortogonais 4 4

CM424 — Calculo para Esta
tística 4 4

CM425 — Introdução â Anali
se Matemática 4 4

CI405 Probabilidades I 4 4
CI407 Estatística Descri

tiva 4 4
EB021 — Orientação Biblio

gráfica 1 —

BE400 / BE401 - Prática Des 
portiva

TOTAL. 
29 ANO

(2)
. . 2 1

(2 )
20

—---—

CI406 - Probabilidades II 4 4 CI405+CM424
CI408 Inferência Estatís

tica A 4 4 CM424+CI405+
CI407

CI409 Computação Básica e 
Programação 4 4

CI415 “ Cálculo .. .numérico 
A 4 4 CM423

HE049 Língua Inglesa Ins
trumental I
Optativa

4
4

BE094 / BE095 - Desporto de 
Livre Escolha

TOTAL 
39 ANO

(2 ) 
. 20 20

BE400/BE401

CI410 — Técnicas de Amos
tragem 4 4 CI408

CI411 — Planejamento de Ex 
perimentos 4 4 CI408+CM423

CI404 Análise de Regres-^ 
são e Correlação 4 4 CI4Q8

SE402 — Introdução â Eco^ 
nomia A 4 4 v» ^ ••
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CÕDIGO NOME ' C.H 
'19 Sem

SEMANAL 
. 29 Sem.

PRÉ-REQUISITO

CI412 - Analise Estatísti- 
tica 3 3 CI408

SR401 - Estudo de Proble- 
mas Brasileiros _2 _2 —

TOTAL.. . 2 1 2 1

49 ANO
CI413 - Análise Multivaria 

da A 4 4 CI406+CI409+ 
CM42 3

CI017 - Análise das Séries 
Temporais 4 — CI404

SE 4 01 - Econometria A 4 4 SE402+CI404
CI414 - Introdução a Pro

cessos Estocásti- 
cos 4 4 CI406+CM423

CI050 - Estatística Não- 
Paramêtrica — 4 CI408

CI051 - Métodos de Pesqui
sa — 4 --------

CI327 - Sistemas e Modelos 
Matemáticos _4 — CI406

TOTAL. . . 20 20

59 ANO ( 19 Semestre)
CI023 - Demografia 4 - CI404
CI052 - Estatística. Aplica 

da 6 — CI051
Optativa 4 -

Optativa 4 -

Optativa __3 -

TOTAL. .. 2 1



COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA
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1 ' CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROFISSÃO

1.1 ASPECTOS LEGAIS DA PROFISSÃO
Da legislação referente à profissão de Estatístico

constam essencialmente duas regulamentações:uma, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Estatístico e dã outras pro
vidências. Ê a Lei n9 4.739, de 15 de julho de 1965. A outra i 
o Dercreto n? 62.497, de 19 de abril de 1968, que aprova o re
gulamento para o exercício da profissão de Estatístico.

1.2 VISÃO GERAL DA PROFISSÃO
O curso i destinado a formar profissionais altamente 

capacitados no manuseio de observações numerosas. É um profis
sional técnico científico que deve ter como . características 
tanto a universalidade de ação, porque o Estatístico atua em 
qualquer ramo da ciência em que se estudem fenômenos que podem 
ser medidos e calculados quanto âs probabilidades e exprimí- 
veis por meio da medida matemática e estocãstica; como;.a es
pecificidade de objetivos pois pode-se dizer que todo o traba
lho estatístico se direciona para o planejamento e tomada de 
decisões racionais.

As características pessoais requeridas para adaptar-se 
â profissão são: interesse pela pesquisa; habilidade na mani
pulação de massa de dados; aptidão para cálculos; espírito de 
previsão;'capacidade de organização; sensibilidade e perspicá
cia no que tange â avaliação de valores.



1.3 ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL
As atribuições do estatístico, profissional de alto sa

ber e. capacidade, podem ser de caráter de:
- consultoria, para serviços que necessitam formulação 

de novas teorias e técnicas exigidas na solução de 
problemas específicos; .

- analista, uma vez que é um profissional capaz de,ante 
um problema científico específico, planejar a coleta 
de dados necessãriee;iâ sua solução ou, conforme o ca
so, de planejar © delinear os necessários experimen
tos e decidir pela expressão ou modelo matemático que 
representará melhor aquele fenômeno.

- administração,desempenhando serviços oficiais de co
leta, apuração e apresentação de dados.

1.4 MERCADO DE TRABALHO
0 estatístico encontra no momento um tipo de trabalho 

adequado em todos os ramos de aplicação da ciência e da tecno
logia. 0 mundo moderno está a exigir do administrador, do ho
mem de negécios, do pesquisador, etc., a realização de previ
sões imediatas dos fenômenos dinâmicos, com elevado grau de 
aproximação, que sõ a estatística ê capaz de fornecer.

Os campos de trabalho normalmente encontrados são:
- serviços públicos;
- firmas de planejamento;
- firmas de assessoria técnica;
- institutos de pesquisas científicas;
- institutos de pesquisas tecnológicas;
- magistério superior - ensino e pesquisa de discipli-
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r- nas específ ica,s.

1.5 PERSPECTIVAS
As perspectivas são promissoras ;;uma vez que o plane

jamento, o ensino e a pesquisa estão a exigir a presença atu
ante e imprescindível do estatístico e a tendência ê de um 
crescimento na demanda.

2 SITUAÇÃO LEGAL
Criado pela Resolução n? 01/73 do Conselho Universitá

rio da Universidade Federal do Paraná.
Aprovado pelo Parecer n? 6697 de 06/10/78 do Conselho 

Federal de Educação.
Reconhecido Pelo Decreto n9 82.874 de 18/12/78,Publica

do no D.O.U em 19/12/78.
Currículo Pleno alterado pela Resolução n9 70/81 do 

Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal do Pa
raná.

3 CURRÍCULO PLENO ATUAL VIGENTE
A integralização do Currículo Pleno do Curso de Bacha

relado em Estatística será feita em um mínimo de 2.850 (duas 
mil oitocentos e cinquenta) horas de atividades escolares, as
sim distribuidas:
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Disciplinas Obrigatórias.............  2.475 horas
Disciplinas Optativas......  225 horas
Estudo de Problemas Brasileiros  60 horas
Educação Física.....................   . ' 90 horas

TOTAL  2.850 horas

DURAÇÃO DO CURSO

Normal: 4 anos e meio 
Mínimo: 3 anos e meio 
Máximo: 8 anos.

O Currículo pleno, elaborado de acordo com o Regimen
to geral da UFPR. Ê constituido das disciplinas adiante 
discriminadas:



CARGA HORÁRIA
CÕDIGO NOME DA DISCIPLINA' SEMESTRE CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOSSEMANAL 19 29 ANUAL .
CM423 Matrizes .e funções Ortogonais : -„a 04 60 60 120 08 não tem
CM424 Calculo para Estatística 04 60 60 120 08 não tem
CM425 Introdução â Analise Matemática 04 60 60 120 08 não tem
CI405 Probabilidades I 04 60 60 120 08 não tem
CI407 Estatística Descritiva 04 60 60 120 0 8 não tem
EB021 Orientação Bibliográfica 01 15 . - 15 01 não tem

. TOTAIS 21/20 315 300 615 41
BE 4 0 0 Prática Desportiva 02 30 30 60 02 não tem

29 ANO - REGIME ANUAL/SEMESTRAL
Cl 4 0 6 Probabilidades II 04 60 60 120 08 CI405 e CM424
CI408 Inferência Estatística A 04 60 60 120 08 CM424, . 

e CI405
CI407

CI409 Cpmputação Básica e Programação 04 60 60 120 08 não tem • -

CCI415 Cálculo Numérico A 04 60 60 .120 08 CM423
HE049 Língua Inglesa Instrumental I 04 60 - 60 02 não têm

Optativa 04 - 60 60 04
TOTAIS 20/20 300 300 600 38

BE094 Desportos de livre escolha 02 30 — 30 01 Prática
va

Desportir

CURS© DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA - CURRÍCULO PLENO E PERIODIZAÇÃO. RECOMENDADA
19 ANO-- REGIME ANUAL/SEMESTRAL

H*
KD



39 ANO, r. REGIME ANUAL/SEMESTRAL

OiO

CARGA :HORÃRIA
CÖDIGO NOME DA DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS

SEMANAL 19 29 ANUAL
CI410 Técnicas de Amostragem 04 60 60 120 08 CI408
CI411 Planejamento de Experimentos 04 60 60 120 08 CI408 e CM423
Cl4040 Análise de Regressão e Correlação 04 60 60 120 08 CI408
SE402 Introdução ã Economia A 04 60 60 120 08 não tem
,CI412 Análise Estatística 03 45 45 90 06 CI408
CI050 Estatística não Paramétrica 04 60 - 60 04 CI408

TOTAIS0 23/19 345 285 630 42

49 ANO - REGIME ANUAL/SEMESTRAL
CI413 Análise Multivariada A 04 60 60 120 08 CI406, CM423 

• e CI409
CI017 Análise de Séries Temporais 04 60 - 60 04 CI404
SE401 Econometria A 04 60 60 120 08 SE402 e CI404
CI414 Introdução â Processos Estocãsti*- 

cos 04 60 60 120 08 CI406 e CM423
CI051 Métodos de Pesquisa 04 - 60 60 04 não tem
CI327 Sistemas e Modelos Matemáticos,-; 04 60 - 60 04 CI406
SR001 Estudo de Problemas Brasileiros 02 30 30 60 02 não tem

.........TOTAIS 22/18 330 270 600 40 .



CARGA HORÁRIA
CÕDIGO NOME DA DISCIPLINA SEMESTRE^ CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS

iSEMANAL 19 29 ANUAL
CI023 Demografia 04 60 - 60 04 CI404
CI052 Estatística Aplicada 06 90 - 90 02 CI051

Optativa 04 60 - 60 04
Optativa 04 60 - 60 04
Optativa 04 60 ■ - 60 04

TOTAIS 22 330 - 330 18
Para completar o currículo o aluno devera cursar 225 (duzentas e vinte e cinco) horas dá 
disciplinas optativas escolhidas entre as seguintes:
CI025 Estatística Aplicada â Educação 04 60 - 04 CI407 ou CI002
HC001 Sociologia Geral I 03 . 45 - 03 não tem
HC002 Sociologia Geral II 03 45 - 03 não tem
HE050 Língua Inglesa Instrumental II 04 60 - 02 HE049
SA025 Métodos Quantitativos I 04 60 - 04 CI010 ou CI408
SA026 Métodos Quantitativos II 04 60 - 04 SA025
CI020 Análise e Projeto de Sistemas 05 75 — 04 CI409 e CI003 ou 

CI406
AF 005 Experimentação Agrícola 06 90 - 04 CI002 ou CI411
CD006 Nomografia 04 60 - 04 não tem

Disciplinas Obrigatórias..........
Disciplinas Optativas............
Soma.............................
Estudo de Problemas Brasileiros...
Sub-total...................
Educação Física..................
TOTAL.............................

.... 2.475
____ 225
.... 2.700
____ 60
,...2.760 
.... 90 
.... 2.850

59 ANO REGIHE SEMESTRAL. v SOMENTE NO PRIMEIRO SEMESTRE

H»Ui
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PROBABILIDADES I (Anual 4 horas semanais - 12Q h.)
Teoria de conjuntos. Técnicas de contagem. Experimentos 

e Probabilidade. Probabilidade condicional e independência.Va
riáveis aleatórias unidimensionais. Função de variãvèis alea
tórias. Momentos de variáveis aleatórias.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Conceitos e objetivos da Estatística. Sistema Estatís

tico Brasileiro. Fontes de dados. Sistemas de informações. Le
gislação Básica. Evolução Histórica da Ciência Estatística.Fa
ses de um trabalho estatístico. Representação tabular. Repre
sentação gráfica. Séries Estatísticas. Distribuições de fre
quências. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. 
Momentos. Medidas de Assimetria e Curtose. Números índices.Re
lacionamento de duas variáveis.

PROBABILIDADES II (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Distribuições de Probabilidades de variáveis aleatórias 

discretas e continuas. Distribuições truncadas. Função Gera
dora de Momentos. Lei dos grandes números. Teorema do Limite 
Central. Distribuição Multidimensional. Momentos e Função Ge
radora de Momentos de variáveis multidimensionais.Distribuição 
Normal Multidimensional. Distribuições Centrais e não Cen
trais.

EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE INFOR-
' MÃTICA PARA O CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA



COMPUTAÇÃO BÃSICA E PROGRAMAÇÃO (Anual - 4 horas semanais 
120 h.)

Conceitos Básicos. Algorítimos e Fluxogramas. Linguagem 
Básica para Programação: FORTRAN. Aplicações Numéricas e Uso 
do Computador na Solução de Problemas elementares de Estatís
tica. Uso de Pacotes: SSP, SPSS e outros.

CÃLCULO NUMÉRICO A (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Sistemas de Equações Algébricas e lineares.Equações Al

gébricas transcendentes. Diferenças Finitas e Interpolação.De
rivação e Integração numéricas.

PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS (Anual - 4 horas semanais -120 h.)
Teste de Igualdade de variâncias. Análise de variância: 

um fator fixo ou aleatório. Classificação Cruzada de dois fa
tores. Comparações Múltiplas .• Análise de.variância:Classifica
ção hierárquica de dois fatores. Análise de variância aplicada 
â regressão e a estimação. Experimentos casualizados. Experi
mentos fatoriais. Confundimento. Experimentos modificados.Gru
pos de Experimentos.

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA A (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Introdução â amostragem. Distribuições amostrais.Teoria 

das pequenas amostras. Teoria da Estimação. Testes de hipóte
ses.

ANÃLISE DE REGRESSÃO E CORRELAÇÃO (Anual - 4 horas semanais - 
120 h.)

Regressão Linear Simples. Regressões por transformações
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lineares. Regressão polinominal. Regressão linear múltipla. 
Correlação Simples. Correlação Múltipla e Parcial. Modelo de 
"Rank" completo ou de regressão. Modelos Econômicos. Problemas 
da analise de regressão.

ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA(Semestral - 4 horas semanais - 60h.)
Introdução ao Estudo da Estatística não Paramétrica.Mé

todos usados com dados provenientes de uma amostra, de duas 
amostras independentes ou relacionadas, de três ou mais amos
tras. Tabelas de contingências. Teste para a bondade de um 
ajustamento. Medidas de correlação e suas provas de signifi- 
cância-

ANÁLISE MULTIVARIADA A (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Introdução. Distribuição Multidimensional. Distribuição 

Normal Multidimensional. Analise da Covariância. Teste de si- 
gnificância de diferenças entre grupos. Componentes principais. 
Função discriminante e correlação canônica iriultivariada. Aná
lise Fatorial.

SISTEMAS E MODELOS MATEMÁTICOS (Semestral - 4 horas semanais - 
60 h.)

Programação linear e não linear. Teoria dos Grafos.Flu
xo em redes. Utilidade e análises de decisões.

INTRODUÇÃO A PROCESSOS ESTOCÃSTICOS (Anual - 4 horas semanais- 
120 h.)

Probabilidade Condicional. Teorema de Bayes. Seqüencias 
aleatórias dependentes. Seqüencias aleatórias independentes.
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Cadeias de Markov a parâmetro contínuo. Processo de )■ Poisson. 
Equações de Chapmann - Kolmogorov. Distribuições limites. Ca
deias não irredutíveis.sTeoria das Filas. Egodicidade. Proces
sos de 29 ordem.

TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Princípios de amostragem. Erro - amostrai. Amostragem 

aleatória simples. Amostragem aleatória estratificada.Amostra
gem sistemática. Amostragem de conglomerados, em estágios múl
tiplos. Os métodos de estimativa razão e regressão.

DEMOGRAFIA A (Semestral - 4 horas semanais - 60 h.)
Estudo da População. Aspectos demográficos brasileiros. 

Composição por sexo, idade. Estatísticas Vitais: estudo da
mortalidade, fecundidade, nupcialidade e migrações. Estudos 
tranversáis e longitudinais. Modelos teóricos de crescimento 
demográfico. Estimativas e projeções de populações.

ANÁLISE ESTATÍSTICA (Anual - 3 horas semanais - 90 h.)
Qualidade. Controle estatístico de qualidade. Controle 

de Variáveis e atributos. Amostragem dupla e simples de atri
butos. Análise seqüencial»Testes Sequenciais. Estimação se
qüencial. Amostragem seqüencial e múltipla de atributos.Aspec
tos essenciais da administração do sistema de controle.

ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS A (Semestral - 4 horas semanais - 
60 h.)

Movimentos característicos. Componentes de uma série. 
Técnicas descritivas de Previsão. Análise de Auto-Correlação.



Métodos de amortecimento e Decomposição. Modelos de estimação 
e previsão. Modelos' Auto-Regressivos. Análise Espectral.

ESTATÍSTICA APLICADA (Semestral - 6 horas semanais - 90 h.)
Planejamento e Analise de problemas estatísticos indi

viduais. Realização de projetos, estudos teóricos e pesquisas 
bibliográficas envolvendo disciplinas da ãrea de Estatística, 
sob orientação dos responsáveis pelas mesmas. Relatório sobre 
o trabalho realizado.

MÉTODOS DE PESQUISA (Semestral - 4 horas semanais - 60 h.)
Pesquisa, Fundamentos. 0 planejamento e organização do 

projeto de pesquisa. Solução de um problema de pesquisa.Uso de 
material de referência e análise bibliográfica. Tipos de pes
quisa: histórica, descritiva e experimental. Instrumentos de 
Coleta de dados: Fidedignidade e Validade. Análise Descritiva 
e Inferencial de Dados. Relatório de Pesquisa.
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MATRIZES E FUNÇÕES ORTOGONAIS (Anual - 4 horas semanais-120 h.)
Matrizes e operações com matrizes. Sistemas de Equações 

lineares. Espaços Vetoriais. Transformações lineares. Produto 
interno. Matrizes ortogonais. Diagonalização com matrizes.For
mas quadráticas. Matriz definida positiva e negativa.Derivação 
matricial.

Obs.: Quanto â disciplina acima, salienta-se que,para o 
Curso de Estatística, o enfoque deve ter cunho eminentemente 
prático, de aplicação, motivo pelo qual recomenda-se que a 
abordagem seja ao nível do livro de Frank Ayres Junior - Cole
ção Schamm.

CÁLCULO PARA ESTATÍSTICA (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Conjuntos Números reais. Funções do Rn em R.Continuida

de e limites, a derivada e suas aplicações. A integral de 
Riemann e suas aplicações. Seqüências de séries de números re
ais.

INTRODUÇÃO Ã ANÃLISE MATEMÁTICA (Anual - 4 horas semanais - 
120 h.)

Noções de lógica. Números reais. Topologia da reta.Con
vergência e continuidade. A derivada. A integral de Riemann»

DEPARTAMENTO -DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
INTRODUÇÃO A ECONOMIA A (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)

Noções de métodos em economia.Conceitos econõfiticos.Evo-

' EMENTA DAS DISCIPLINAS PO DEPARTAMENTO DE MATE-
MÂTICA PARA Q CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
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lução dos sistemas econômicos. 0 sistema econômico simplifica
do. Fatores de produção. Os instrumentos de troca. Formação e 
sistemas de preços. Mecanismos monetários. Determinação e flu
tuação da renda. Desenvolvimento econômico.

ECONOMETRIA (Anual - 4 horas semanais - 120 h.)
Problemas metodológicos. Economia e Estatística(Regres

são) . Modelos Econométricos. Teoria da Programação.Econometria 
Aplicada.

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 
ORIENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (Semestral - 1 hora semanal - 15 h.)

A biblioteca. Formas de anotar. Estrutura e apresenta
ção de trabalhos. Obras de referência.

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 
LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL I (Semestral - 4 horas semanais - 
60 h.)

Introdução à fonética com prática em laboratório.Estru
turas básicas. Escrita com reforço.

COORDENAÇÃO GERAL DE ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS 
ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS (Anual - 2 horas semanais-60h.)

Questões Nacionais: panorama geral da realidade brasi
leira; problemas morfológicos; problemas de desenvolvimento 
que pela importância, e atualidade merecem um destaque espe
cial junto a juventude universitária; problemas sociais; pro
blemas políticos; Segurança Nacional que pela importância si
gnificado e atualidade merecem um destaque especial junto a 
juventude universitária.
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DEPARTAMENTO DE INFORMÃTICA .

CI025 - ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO (Semestral - 4 horas 
semanais - 60 h.)

Pesquisa e avaliação da aprendizagem, bem como desen
volvimento de métodos próprios a serem aplicados na ãrea. Ins
trumental estatístico necessário âs análises estatísticas a 
nível elementar e também base para o prosseguimento dos estu
dos em grau mais avançado.

Cl020 - ANÃLISE E PROJETO DE SISTEMAS (Semestral - 5 horas se
manais - 75 h.)

Introdução a sistemas. Levantamento do sistema atual. 
Seleção de projeto. Administração do projeto. Filosofia de in
tegração de sistemas. Análise de decisão. Análise de incerte
za. Otimização. Aplicações â solução de problemas de engenha
ria.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS
HC001 - SOCIOLOGIA GERAL I (Semestral - 3 horas semanais-45h.)

Fundamentos das Ciências Sociais. Conceitos operacio
nais de análise sociológica: estrutura, organização,integração 
e funcionamento da sociedade,

HC002 - SOCIOLOGIA GERAL II (Semestral - 3 horas semanais-45h.)
Análise dos grupos einstituições sociais que operam e se 

tranformam no DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

' EMENTA DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS DO
' CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA



HE050 LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL II: (.Semestral - 4 horas se
manais r 60 h.)

Fonética elementar com pratica em laboratério. Estrutu
ras intermediárias. Compreensão de textos específicos.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E APLICADA
SA025 - MÉTODOS QUANTITATIVOS I (Semestral - 4 horas semanais- 
60 h.)

Procedimentos analíticos da otimização.

SA026 - MÉTODOS QUANTITATIVOS II (Semestral-4 horas semanais - 
60 h.)

Aspectos econômicos da empresa. Programação e inventá
rio. Desenvolvimentos recentes.
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' EMENTA DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS DO
• CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E FITOSSANITARISMO
AF005 - EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA (Semestral - 6 horas sémanais- 
90 h.)

Experimentação agrícola. Testes de significância. Deli
neamentos experimentais e sua análise de variância.Regressão e 
covariância. Dados discretos e sua análise. Planejamento de 
experimentos.

DEPARTAMENTO DE DESENHO
CD006 - NOMOGRAFIA ( Semestral - 4 horas semanais -
60 h.)

Objeto e interesse da nomografia. Notações. Escalas mé
tricas e funcionais. Representação das equações e duas variá
veis. Nomogramas cartesianos. Anamorfose. Nomogramas de esca
las justapostas. Nomogramas de pontos alinhados. Representação 
das equações a três variáveis. Nomogramas cartesianos sem ana
morfose. Normogramas de retas convergentes. Nomogramas de pon
tos alinhados para equação a três variáveis. Classificação dos 
nomogramas. Construção dos nomogramas de terceira classe.Gêne
ro zero e 1. Construção de nomogramas dos gêneros II e III.Re
presentação das equações de quatro e mais variáveis, por ali
nhamento múltiplos.



ANEXO 5

Instrumento de Coleta de Dados

I - Informações Básicas 
II - Histórico Ocupacional 
III - Questões Complementares 
IV - Escalas de Opinião



Caro Cal Colega:

0 questionário que segue, faz parte deuum estudo, que 
tem como finalidade verificar o desempenho no trabalho dos 
egressos do Curso de Estatística da Universidade Federal do 
Paraná, tendo em vista os conhecimentos adquiridos durante o 
Curso.

A exatidão dos dados fornecidos concorrerão para a fi- 
dedignidade das conclusões que virão contribuir para o aprimo
ramento e atualização do currículo do referido Curso.

O questionário deverá ser anônimo. 0 valor deste estudo 
será aumentado se as questões forem respondidas na sua totali
dade e no menor espaço de tempo.

Contando com a sua atenção e colaboração,transmito meus 
sinceros agradecimentos.

NELVA MARIA ZIBETTI SGANZERLA 
FONE: 276-5665
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í - INFORMAÇÕES BASICAS

1- Data do preenchimento: / /

2- Sexo: ( 1 Masculino ( ) Feminino

3- Ano de nascimento:

4- Nacionalidade: ( ) Brasileira ( ). Estrangeira

19 Semestre ( )
5- Ano de ingresso no curso: 1 9 _ _ 2ç Semestre ( )

19 Semestre ( )
6- Ano de conclusão: 19 2Ç Semestre ( ,

19 opção ( )
7- Forma de ingresso no curso: ( ) vestibular ~ , >3 29 opçao ( .)

( ) transferência
(. ) aproveitamento de curso
( ) reopção
( ) outra (especifique)

8- Curso de 29 grau concluídcs ( ) Normal
( ) Científico
( ) Supletivo
( ) Profissional. Qual?

9- Fez cursinho para vestibular? 
( ) Sim ( ) Não

10- Quantas vezes tentou vestibular para Estatística? 
( ) Uma vez 
( ) Duas vezes
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C 1 Três ou mais vezes

11- Estatística foi sua primeira escolha no vestibular? 
( 1 Sim C ) Nao

12- Você estã trabalhando?
( ) Sim C ) Nao



II - HISTÓRICO OCUPACIONAL
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Indique a seguir, a ocupação principal exercida em três 
momentos de sua vida profissional: durante o Curso, logo apôs 
formado e atualmente.

Descreva as atividades desempenhadas. Se não mudou de
trabalho depois de formado repita a denominação nos itens 14 e 
15.

13- Ocupação durante o Curso:
Atividades desempenhadas: .............................

14- Ocupação depois de formado: 
Atividades desempenhadas:

15t Ocupação ãtual: j_________
Atividades desempenhadas:

Preencha sempre as quadrículas de acordo com os códigos:
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16 - Tipo de Instituição 
onde:

1- Federal
2- Estadual
3- Municipal
4- Empresa Privada
5- Empresa de Econo- 
' mia Mista

6- Outras

Trabalhou

durante a 
maior par
te do Curso

logo apõs 
formado

trabalha
atualmente

.17- Indique o quanto seu 
trabalho se relacio
nava ou se relacio
na com seu Curso de 
Estatística.
3“ Muito
2- Bastante 
1= Pouco 
0== Nada

18- Foi fãcil encontrar trabalho relacionado com o Curso?
( ) Sim C ) Não (. ) Não se aplica

19- Caso tenha respondido Não, a que atribui tais dificuldades? 
( ) Poucas oportunidades de emprego para estatísticos
C ) Falta de conhecimento dos empregadores sobre a profis-
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são
C ï Outras Cespecif ique) __________________________________

20- Quanto tempo levou para conseguir seu emprego apõs con
cluir o Curso de Estatística?
1- Jã estava empregado
2- Ainda não encontrei trabalho
3- Menos de 3 meses
4- De 3 a 6 meses
5- 7 meses a L anos
6- 1 a 2 anos
7- Mais de 2 anos

21- Você considera importante o estagio supervisionado curri
cular, realizado durante o Curso, para a obtenção de em
prego?
1- Muito importante
2- Importante
3- Pouco importante
4- Nada importante

22- Encontrou dificuldades na aplicação dos conhecimentos es
tatísticos no seu trabalho?
1- Muitas
2- Poucas
3- Nenhúijtia

Se encontrou dificuldades, enumere em ordem crescente , nos 
itens 23 e 24:



23- Todas as alternatiya,s. que se aplicam â natureza de suas 
dificuldades:
( ) Identificação de um modelo que se adaptasse â realida

de
( ) Escolha da técnica mais adequada 
C ) Interpretação e analise de resultados
( ) Insegurança na aplicação dos conhecimentos devido â 

falta de trabalhos práticos 
( ) Outras (especifique) ............
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24- O que fez para vencer as dificuldades:
( ) Pesquisou em livros, trabalhos 
( ) Buscou ajuda dos professores do Curso
( ) Procurou pessoas especializadas para assossorã-lo (a) 
( ) Treinamento no próprio local de trabalho 
( ) Procurou ajuda de colegas de trabalho 
( ) Outras (especifique) ..............................

25- Indique em que medida os seguintes aspectos influenciaram 
na aquisição dos conhecimentos necessários a seu trabalho 
at.ual ou mais recente (na área de Estatística). Responda
cada item de acordo com os códigos seguintes, preenchendo 
as quadrículas:
3= Muito 
2= Bastante 
1= Pouco 
0= Nada

a) 0 conteúdo das disciplinas profissionalizantes pbrigatõ-



rias do Curso □
b) Conteúdo das disciplinas optativas do Curso □
c) Conteúdo das disciplinas de matemática do Curso □
d) Outro curso universitário - Qual? ...... _ _ _ _ _  O
e) Experiência de trabalho adquirida enquanto estudava □
f) Atividades de extensão universitária (Simpósios, Con

gressos e Seminários) □
g) Programas de treinamento oferecidas pelo empregador □
h) Contato com outras pessoas no trabalho Q
i) Conteúdo de cursos de pós-graduação □
j) Estágio obrigatório no final do Curso [J
1) Estágio espontâneo realizado durante o Curso □
iri) Outras (especifique)  __________
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III - QUESTÕES COMPLEMENTARES

26- Cite três pontos positivos em relação áo Curso:

27- Considerando sua experiência pessoal no trabalho, destaque 
por ordem importância, pelos menos cinco disciplinas que
você considera básicas para o desenvolvimento de suas ta
refas:
1-   ' '    ..........
2-  ' •    ;  - ■
3-  .................... ............
4-
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■ 5 r<  ______________  i__________ . ; : ________________________ ’_________  '______________________________ ____________

28- Quais as técnicas estatísticas de que você precisou no 
seu trabalho e que não foram estudadas no Curso?

29- Que assuntos de Estatísticas ou outros correlatos você 
sugere sejam incluidos no currículo do Curso de Estatísti
ca?

30- Que assuntos de Estatística você sugere sejam excluídos no 
currículo do Curso de Estatística?

31- Analisando o Curso como um todo, como você o classificaria 
de acordo com a escala abaixo?
1= Excelente
2- Bom
3^ Satisfatório 
4= Deficiente 
5= Insuficiente
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32- Sugestões referentes a,o Curso, (disciplinas, seqüenciação, 
conteúdo, mêtòdos de ensino, etc.), ao estágio obrigatório 
e outros aspectos do Curso e da profissão.
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IV - ESCALAS DE OPINIÃO

OBSERVAÇÃO: As Escalas I e IK que vêm a seguir referem-se ása, d
características dos professores que lecionam para o Curso de 
Estatística.

a) A Escala I , avalia as características dos professo-a
res de disciplinas de Matemática (Cálculo Integral I 
e II, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Fundamen
tos de Matemática e Análise Matemática I e II);

b) A Escala 1^ avalia as características dos professo
res das disciplinas específicas do Curso (Estatística 
Descritiva, Inferência Estatística, Tecnologia da 
Amostragem, Análise das Séries Temporais, Análise 
Seqüencial, Testes não Paramétricos, Análise da 
Variância, Planejamento Experimental, Análise Mul- 
tivariada, Métodos e Análise Estatística, Controle 
Estatístico de Qualidade, Demografia, Processos Es- 
tocásticos, Cálculo das Diferenças Finitas, Econo
metria I e II e Cálculo das Probabilidades I e
II) .

ESCALA I
cl

Cada um dos itens abaixo procura avaliar as caracterís
ticas dos professores do seu Curso de Estatística.Avalie-os de 
acordo com a tabela abaixo:

1 - Concordo fortemente
2 - Concordo
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3 T- Indiferente
4 — Discordo
5 - Discordo fortemente

1- Os professores fazem com que os alunos esforcem-se inte 
lectualmente para atender âs exigências do Curso de Es
tatística. ( )

2- Os professores do Curso de Estatística colaboram ati
vamente quando os estudantes têm dificuldade. X )

3- Os professores colocam claramente os objetivos das dis
ciplinas. (. )

4- O conteúdo programático ê apresentado de maneira inte
ressante. ( )

5- A maneira de abordar o conteúdo leva ã reflexão. ( )
6- A matéria é apresentada de forma bem organizada. ( )
I- Os professores fazem com que o estudante sinta-se li

vre para formular perguntas, discordar, expressar novas 
idéias, etc. ( )

8- Os professores reconhecem e dizem aos estudantes quando
estes vão particularmente bem. ( )

§- Os professores são imparciais em seus contatos com oa 
estudantes.

1 0- O conteúdo abordado é suficientemente ilustrado com
exemplos práticos. ( )

I I - Os professores pareceiji altamente motivados pelo conteú
do da disciplina que ministram. ( )

1 2- Os professores mostram-seesensíveis ás manifestações e 
aos problemas dos estudantes em relação ao Curso. ( )

13- Os critérios e padrões usados na avaliação são comuni
cados aos alunos com antecedência. ( )



14- A$ leituras solicitadas apresentam, nível adequado de di- 
ficuldadd para o Curso. ( )

15- As leituras recomendadas durante o Curso de Estatística 
contribuíram para o aprimoramento das disciplinas . ( )

16- 0 conteúdo das provas corresponderam aos conteúdos pro
gramáticos propostos . ( )

ESCALA I.b
Cada um dos itens abaixo procura avaliar as caracterís

ticas dos professores do seu Curso de Estatística.Avalie-os de 
acordo com a tabela abaixo:

1 - Concordo fortemente
2 - Concordo
3 - Indiferente
4 - Discordo
5 - Discordo fortemente

1- Os professores fazem com que os alunos esforcem-se inte-- 
lectualmente para atender âs exigências do Curso de Esta
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tística. ( )
2- Os professores do Curso de Estatística colaboram .ativa

mente quando os estudantes têm dificuldade. ( )
3- Os professores colocam claramente os objetivos das disci

plinas. ( )
4- O conteúdo programático ê apresentado de maneira interes

sante. ( , 1)

5- A maneira de abordar o conteúdo leva â reflexão . ( )
6- A matéria ê apresentada de forma bem organizada. ( )
7- Os professores fazem com que o estudante sinta-se livre 

para formular perguntas, discordar, expressar novas ide-
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ias, etc. (
8- Os professores reconhecem e dizem aos estudantes quando 

estes vao particularmente bem. (
9- Os professores são imparciais em seus contatos com os 

estudantes. (
10- O conteúdo abordado ê suficientemente ilustrado com

exemplos práticos. (
1 1 - Os professores parecem altamente motivados pelo conteú

do da disciplina que ministram. (
1 2- Os professores mostram-se sensíveis ás manifestações e

v-aos problemas dos estudantes em relação ao Curso. (
13- Os critérios e padrões usados na avaliação são comunica

dos aos alunos com antecedência. (
14- As leituras solicitadas apresentam nível adequado de di

ficuldade para o Curso. (
15- As leituras recomendadas durante o Curso de Eistatística 

contribuíram para o aprimoramento das disciplinas. (
16- O conteúdo das provas corresponderam aos conteúdos pro

gramáticos propostos. (

ESCALA II
Este formulário destina-se a apreciar o desenvolvimento 

do aluno egresso do Curso de Estatística, no trabalho. Classi
fique cada um dos itens, abaixo, de modo que retrate o nível 
de desempenho profissional com relação aos conhecimentos e ha
bilidades adquiridos no Curso. Use as opções abaixo para clas
sificar a sua resposta

1 - Concordo fortemente
2 - Concordo
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J r. Indiferente
4 - Discordo
5 — Discordo fortemente

1- Quando as pessoas discutem assuntos relacionados â Estat 
tística, posso reconhecer quando estão usando argumentos 
fortes ou fracos. ( )

2- Em reuniões, no trabalho, tenho condições de participar 
de discussões e de sustentar uma argumentação de tõpicos 
relacionados à ãrea Estatística, face a preparação rece
bida durante o Curso. ( )

3- Quando surge um problema de pesquisa, posso lembrar-me
de informação estatística relevante a respeito dele. ( )

4- Tenho interesse em leituras de texto sobre Estatística e 
suas aplicações. ( )

5- Quando estou diante de novos problemas no campo estatís
tico ou de suas aplicações, tenho conseguido sçluções 
apoiadas nos conhecimentos adquiridos durante o Curso. ( )

6- Posso enfrentar novos problemas usando idéias gerais ou 
técnicas e habilidades das disciplinas do Curso para re
solvê-los. ( )

7- Posso analisar vim problema estatístico, identificar os 
elementos principais e inter-relacionar os componentes. ( )

8- Posso identificar e avaliar julgamentos,e valores que in
terferem quando se manifestam decisões na ãrea de Estatística. ( )

9- Posso pensar com coerência sobre as aplicações da Esta
tística. (. )

10- Desenvolvo interesse intensificado no campo estatístico ( )
11- Sou suficientemente motivado para desenvolver melhor 

meu trabalho como profissional estatístico. ( )



12- Efetuo estudos rela,ciona,dos a conteúdos de Estatística
que não tinham sido indicados durante o Curso. (. )

13- Desenvolvi durante o Curso habilidade de identificar pon 
tos importantes na ãrea Estatística. ( )

14- Desenvolvi durante o Curso habilidade de identificar da 
dos ou informações adequadas, necessárias para justi
ficar ou refutar conclusões ou generalizações. ( )

15- Tomeidurante o Curso consciência dos vários modos de 
solucionar problemas. ( )

16- Desenvolvi durante o Curso a habilidade de agir criati
vãmente no meu campo de trabalho. ( )
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ANEXO 6

Pontos positivos em relação a:

I - Professores
II - Alunos
III - Coordenação do Curso
IV - Estágio Supervisionado Obrigatório
V - Profissão e Mercado de Trabalho
VI - Disciplinas
VII . - Habilidades
VIII - Curso em geral



PROFESSORES»

- Alguns professoees
- Professores
- Acesso aos professores
- Instrutores e coordenadores amigos
- Dedicação dos professores
- Dedicação de alguns mestres
- Acessibilidade dos professores
- Seriedade dos professores da ãrea
- Bom Relacionamento entre professores e alunos
- Ctimo relacionamento Professor x Aluno
- Abertura entre Professor x Aluno
- Interesse de alguns professores pelos alunos
- Bom relacionamento Professor x Alunp
- Professores fazeip com que os alunos se sintam â von

tade
- Houve muito interesse por parte dos professores
- Esforço pessoal dos professores das disciplinas espe

cíficas
- Algnns professores que tem muito interesse pelas dis

ciplinas que ministram
- Professores novos em desenvolvmlhento de estudos
- Os professores procuram incentivar a pesquisa
- As disciplinas são ministradas por professores muito 

ligados ao Curso e com õtimo desempenho
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- Cooperação entre os alunos
- Comunicabilidade entre os alunos
- Novas amizades criadas durante o Curso
- Desenvolvimento da solidariedade entre colegas, prin

cipalmente na época do estagio obrigatório.

III COORDENAÇÃO DO CURSO:

- Coordenação do Curso
- Coordenador amigo
- A coordenação que, apesar das falhas, se empenha por 
melhora-lo.

- Interesse da coordenação pelos alunos
- Ação da coordenação em relação aos alunos e ao apri
moramento do Curso.

- 0 idealismo e estímulo da coordenação
- Existe interesse em divulgar e aprimorar o Curso.
- Interesse da coordenação em divulgar e elevar o nível 

do Curso.

IV ESTÃGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÕRIO:

- O estagio obrigatório
- Estãgios (Que nos dêem contato com a estatística pro

priamente dito)
- Estãgio Supervisionado (obrigatório no final do Cursd
- Estãgio Supervisionado - exigindo trabalhos com con-

IX ALUNOS;
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teüdo e apresentação detalhada,
- EstSgio Supervisionado obrigatório
- Boa orientação do estágio obrigatório

V PROFISSÃO E MERCADO DE TRABALHO:

- Poucos profissionais formados
- Grande versatilidade do mercado de trabalho
- Possibilidade de relacionamento com profissionais de 
outras ãreas

- Atividade de real importância (embora não reconhecida 
pela maioria dos empresários)

VI DISCIPLINAS:

- As matérias de Estatística são interessantes quando 
bem explicadas, facilitam a organização de levanta
mentos e estudos estatísticos.

- Todas as disciplinas do Curso são abrangentes
- Diversidâde de assuntos tratados em algumas matérias
- Da bastante base na ârea de Controle de Qualidade
- Obrigatoriedade no estudo da Língua Inglesa.
- Respaldo computacional (possibilidade de uso)
- Disciplina de Computação Eletrônica
- Disciplinas relacionadas â computação (embora mereçam 

uma reformulação no que se refere ao nosso Curso,pois 
são de grande ajuda à Estatística).

- As matérias de matemática ajudaram muito a desenvol
ver o raciocínio.



- $óli.da formação Matemática
- Disciplinas de Matemática
- Aprimoramento dos conhecimentos de Matemática
- A Matemática aplicada aos dados de observação princi
palmente estes extraídos da vida real.

- Disciplinas de Matemática
- Aprendizddo do conhecimento teórico de estatística
- Bom relacionamento teórico
- Conceitos básicos de estatística
- Conhecimentos de métodos de aplicação pratica

VII HABILIDADES:

- Desenvolver maior capacidade de raciocínio
- Desenvolver maior capacidade de raciocínio,atanto pe

rante problemas de natureza dedutiva como indutiva.
- Desenvolveu o raciocínio
- Desenvolveu o raciocínio lógico
- Desenvolveu o raciocínio
- Desenvolve habilidades com números
- Desenvoltura no campo de analises e conclusões
- Desenvolvimento do espírito de observação
- Desenvolvimento da atenção e objetividade
- Da condições de fazermos análises e previsões para 
qualquer tipo de problemas.

- Adequar conclusões
- Analise dos resultados
- Desenvolveu gosto: pelo cálculo, pesquisa e busca de 

conclusões.

183



Experiênci© de njanusear dados,
- Ampliaçao de conhecimentos
- Posso ocupar criatividade
- Dá ao aluno segurança no sentido de informações , para 

que o mesmo possa enfrentar e discutir problemas re
lacionados com estatística.

- Desenvolveu grande interesse,em leituras relacionadas 
com estudos e levantamentos estatísticos realizados 
no mundo inteiro.

- Facilidade de calculo, de avaliar tendências, ciclos, 
periodicidade etc. apresentar resultados de pesquisa 
em quadros, gráficos etc.

- Metodologia de pesquisas (como proceder nas pesquisas)
- Tecnologia (aplicada no tratamento dos dados de amos

tragem)

VIII CURSO EM GERAL:

- A criação do Curso
- Organização
- 0 currículo do Curso
- Curso voltado para o futuro
- Está muito relacionado com a informática
- Novo
- Não ê extremamente técnico
- Apoio e estímulo
- Duração do Curso
- Dura 4 anos
- Turmas específicas para o Curso
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Turmas pequena?
Pequeno número de alunos em função da evasão dos que 
não se identificam realmente com o Curso.
Poucos alunos - melhores aulas, melhor campo pro
fissional.
Turmas somente com os alunos do Curso 
0 conteúdo do programas do Curso ê bom 
Disciplinas profissionalizantes 
Aplicável em diversas ãreas 
Centralização do local de aulas 
Pouca rivalidade profissional 
Abre novos campos de conhecimento
Possibilidade de ver a aplicação de estatística em 
diversos campos.
O que o Curso pretende mostrar dã uma visão ao aluno 
de como a estatística pode auxiliar em vãrios setores 
da vida, que pena que certas pessoas não a reconhecem 
ou usam dela para outros propósitos alterando os da
dos para conseguir vasta aplicação nas diversas ãreas 
de atuação.
Iniciação nos conhecimentos estatísticos 
O Setor de Ciências Exatas só forma alunos que real
mente preencham os requisitos mínimos exigidos para 
um bom desempenho das profissões.
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ANEXO 7

I - Conteúdos, e Técnicas não Estudados no Cur
so (Questão 28) e Necessárias no Trabalho

II - Assuntos de Estatística ou Outros Correla-
tos sugeridos para serem incluídos no Cur
rículo do Curso de Estatística (Questão 29)

III - Assuntos de Estatística sugeridos para se
rem excluídos do Currículo do Curso de Es
tatística (questão 30).



I CONTEÚDOS E TÉCNICAS QUE N$0 EORAM ESTUDADAS NO ■ CURSO NE
CESSÁRIAS AO TRABALHO:

- As relativas â área de indicadores
- Calculo de números índices 
T* Números índices
- Análise Discriminante
- Análise Discriminante
- Técnica "DELPHI"
- Suavização Exponencial
- Suavização exponencial
- Curva de Gompertz
- Simulação
- Programação
- Básicos inexatos
- Análise de superficie de resposta
- Estudo e análise para recuperação de dados
- Criação de modelos
- Elaboração de gráficos
- Como construir um gráfico, úma tabela dentro das nor
mas

- Como elaborar um instrumento de coleta de dados
- Pesquisa
- Pesquisas, estudos e análises experimentais aplicadas 

a outros campos, além da veterinária e agricultura.
- Senso estatístico
- Maior aprofundamento em ajuste de curvas 
~ Ajuste de curvas
- Ajuste de série temporal do tipo em picos



Tv Nova,s técnicas de sêtie? temporais
Tv Análise de series que se ajustem adequadamente em mo

delos práticos.
- Maior aprofundamento em análise de séries temporais
- Diversas técnicas de previsão de séries temporais
- Modelos de séries temporais (aprofundar)
- Métodos de previsão com decomposição mais sofistica

das
- Métodos de previsão e análise de séries histéricas
- Técnicas de amostragem
- Técnicas de amostragem quando se deseja avaliar mais 

de uma variável.
- Maior aprofundamento em análise de amostragem.
- Maiores detalhes quanto ás técnicas de amostragem.
- Aplicação prática de amostragem adequadas a diversos 
problemas da realidade

- Modelos de técnicas de amostragem (aprofundar)
- Amostragem e métodos
- Técnicas é dimensionamento de amostragem
- Aprofundamento da teoria de amostragem
- Como fazer uma amostragem
.Maior aprofundamento em Análise Fatorial

- Análise Fatorial
- Análise Fatorial que deveria estar incluída na disci
plina de Análise Multivariada (sendo uma técnica mui
to difícil de ser estudada sozinha sem o computa
dor)

- Análise Fatorial.
- Técnicas'de Análise da Variância.Algumas não foram
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estudada,s e outras superficialmente como: Análise Fa- 
torial e Análise da Variância CNested design)

- Alguns teetes nao-paramétricos
- Aplicação prática da Distribuição de Poisson
- Aplicação prática dos teoremas.
- Aplicação prática dos testes : t, X e F.
- Exemplos práticos coordenados pelos titulares da dis

ciplina.
- Maior conhecimento em processamento de dados.
- Processos Estocãsticos (mais aplicações)
- Distribuições de probabilidades: LOG-NORMAL, ERLANG.
- Análise Seqüencial
- Utilização de momentos na estimação de parâmetros.
- Testes de hipóteses para porcentagens.
- Técnicas estatísticas utilizadas em Bio-Estatística 

de um modo geral.
- Uso do computador, notadamente de sub-rotinas esta

tísticas e, entre ela$, SPSS.

II ASSUNTOS DE ESTATÍSTICA OU OUTROS CORRELATOS SUGERIDOS PA
RA SEREM INCLUÍDOS NO CURRÍCULO DO CURSO DE ESTATÍSTICA:

- Matéria de Monografia
- Análise Multivariada (a verdadeira)
- Estatística Bayesiana de Decisão
- Processo Decisório, métodos de previsão (Bayesiano)
- Teoria das Filas
- Teoria das Filas
- Matemática Financeira
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- Matérias da área econômica
Sistemas e modelos Matemáticos (programação linear - 
passar de optativa para obrigatória)

T- Atuaria, Analise Fatorial
^Estatística - Analise Fatorial,com utilização do SPSS 

e Técnicas Atuãrias
r- Noções de Pesquisa Operacional
- Pesquisa Operacional
- Pesquisas mercadológicas - algo relacionado com in

dústrias.
- Noções de Lõgica
r- Simulação
- Senso estatístico
- Analise Discriminante
-Analise Discriminante (. muito útil ), Métodos de 
ALIZAMOWSO e as mais recentes técnicas ( precisamos
nos atualizar )

- Analise de superfície de respostas
- Disciplinas como SPSS, sistemas e Modelos Matemáticos 

(tornar obrigatória)
- Como professora srnnto que os alunos precisam mais as- 

Bnkfsos de computação aplicados ã Estatística
- Uma cadeira que abranja pelo menos quatro períodos na 

qual áe aprendesse usar um pacote estatístico do tipo 
SPSS ou SAS

- Estatística Experimental
- Mais sobre Estatística Social e Economica, >ou seja, 

técnicas de pesquisa mais apuradas
- Procurar dar todos os tipos de distribuições ee suas
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aplicações
- Na parte de probabilidades e teoria das filas ( os 

conteúdos não foram bem ministrados )
- Cálculo de Probabilidades - Teoria dos jogos (são da

dos poucos conceitos, normalmente em disciplinas op
tativas, que nem todos os alunos cursam)

- Estudo de casos (estudo de um caso real de aplicação 
da Estatística e, no final, fazer comparações e tirar 
conclusões).

- Disciplinas com aplicação pratica
- Estatística prática ’a
- Probabilidade prática
- Estatística aplicadas aos diversos ramos da atividade 

humana, para o aluno criar gosto e ver a utilidade 
do Curso.

- Pesquisa de opinião pública (prática)
- Maior aprofundamento na aplicação dos teoremas e 

aplicabilidade dos mesmos na prática
- Não precisa mais assuntos, basta que os já existentes 

sejam tratados com menos teoria é mais prática.
- Tabelas utilizadas em Estatística (emprego prático).
- Prática de Computação
- Projetos de pesquisa (aplicações)
- Mais trabalhos práticos (estágio) em que se utilizas

se o cálculo de Probabilidades.
- Reformulação das disciplinas para poder abranger com 
mais profundidade os assuntos das mesmas.

- Aprofundar mais as disciplinas de: Análise Multiva- 
riada, Tecnologia da Amostragem e Análise das Series
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Temporais.
<r Não sejam incluídas mais disciplinas e sim melhórar o 

nível das mesmas e que os professores levassem mais a 
sério disciplinas de sua responsabilidade

- Deveria ser dado maior atenção para a Inferência Es-?- 
tatística e Fundamentos Matemáticos de Probabilidade

- Cálculo de Probabilidades precisa ser bem desenvolvi
do

** Mais ênfase âs análises de risco sob incerteza
- Deveria ser dada uma importância maior â Estatística 
Descritiva e Documentária (assuntos mais aprofunda
dos)

- Maior ênfase para a parte de análise dos resultados 
obtidos

- Aprofundamento em Processos Estocãsticos,Análise Mul- 
tivariada e em Amostragem

- Aprofundamento das técnicas de pesquisa, Amostragem e 
Demografia

- Mais ênfase ao Cálculo de Probabilidades, isto é, que 
este seja "Bem dado", incluindo uma melhor explicação 
sobre variáveis aleatórias

- Todos que venham contribuir para fortalecer e embasar 
melhor o aluno e por conseguinte também o professor

- Importante é reforçar o que já ê dado no Curso, para 
se ter uma Boa Base, o restante depende de cada iam e 
em que área vai se aperfeiçoar

- Devem ser incluídas nas mátérias responsáveis por as
sunto correspondente, mais detalhes â nível de Simpó
sios
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III ASSUNTO? DE ESTATÍSTICA SUGERIDOS PARA SEREM EXCLUÍDOS 
DO CURRÍCULO DO CURSO DE ESTATÍSTICA;

- Análise Matemática II
- Análise Matemática I e II, pois, não trazem benefício 

algum na aplicação prática da Estatística
- Matérias de Matemática com importância de deduções de 

formulas (nível Põs-graduação) mas expostas pela.exi^ 
gência de "DECOREBAS"

- Cálculo das Diferenças Finitas
- Análise Seqüencial
- Análise Seqüencial ê um assunto que deve ser dado 

junto com Controle Estatístico de Qualidade e não se
parado, bem como Diferenças Finitas que faz parte de 
Cálculo Numérico

- Testes não Paramétricos
- Assuntos econômicos visto na matéria Economètria II
- Algumas disciplinas optativas como Sociologia Geral I 

e II que poderiam ser substituídas por disciplinas 
práticas específicas de estatística

- Estatística Aplicada â Educação
- Não se deve dar muita importância (ou carga horária)
- a matérias básicas como por exemplo; Estatística Des

critiva e Análise Estatística Unidimensional
- Nenhum/ porém;

- Evitar repetições excessivas, como ocorrem com Re
gressão Simples, vista pelo menos em seis discipli
nas do Curso.

— Evitar que as disciplinas se tornem excessivamente



teóricas.
- Tudo o que seja redundante-de-uma disciplina para 

outra.
t' Nada deve ser retirado, mas ser desenvolvido o pouco 
que tem, com práticas paralela â teoria.

- Nada seja excluído e, sim, aprofundar as matérias do 
Curso tanto quanto possível, tornando toda a carga hon
raria bem aproveitada.

- Nenhum, todos são importantes
- Nenhum, pelo contrário, deve estudar cada vez mais, 
para retroalimentar o Curso de assuntos novos.

- A serem excluídos acredito que nenhum assunto, pois, 
quanto maior o número de assuntos a serem estudados, 
maior o nível de conhecimentos

«Não há assuntos a serem excluídos e, sim, uma melhor 
formulação das disciplinas, pois, ocorre muita repe
tição de assuntos em disciplinas diferentes reississõ 
leva â perda de tempo, quando este poderia ser apro
veitado nos assuntos novos com muito mais interesse 
na prática.

- Nenhuma, se for bem ministrada, caso contrário a maio
ria

- A princípio nada deve ser excluído e, sim, alguns as
suntos devem ser melhorados, principalmente pelo pro
fessor na maneira de apresentá-los em aula

- Nenhum, apenas que não seja feita a repetição de as
suntos nas várias disciplinas

- Exclusão não faria, mas, sim uma revisão em algumas 
cadeiras
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— Todas as disciplinas h§o importantes, se voltadas pa
ra o interesse do aluno e do Curso.



ANEXO 8

Sugestões em relação a:

I - Disciplinas 
XI - Professores
III - Profissão e Mercado de Trabalho



I DISCIPLINAS;

- Inclusão de outras disciplinas que viessem aprimorar 
conhecimentos. Exemplos: desmembramento de:Tecnologia 
da Amostragem em I e II, Processos Estocãsticos em I 
e II e Analise Multivariada em I e II (cada discipli
na com quatro horas semanais)

- Criação da disciplina Analise Discriminante
- Criação da disciplina Pesquisa Operacional (que pode-
- ria ser dada em dois semestres)
- Criação de três disciplinas de estatística aplicada: 

I - Ciências Tecnológicas, II - Ciências Biológicas, 
III - Ciências Sociais

- Estudar as seguintes disciplinas com seus respectivos 
objetivos para fazerem parte das disciplinas obriga
tórias ou optativas :
1 - Números índices. Objetivo: apresentar o desenvol

vimento das metodologias existentes na ãrea de 
índices, bem como apresentar e discutir todos os 
indicadores existentes (IPC; INPC, UPC, ORTN, In
flação, etc.)

2 - Sociometria. Objetivo: fornecer as idéias básicas
das medidas especiais utilizadas nas ciências Inu
manas e seus métodos de análise.

3 - Teoria das Decisões. Objetivo:dar idêia de como
os métodos clássicos de estatística podem ser 
unificados.

4 - Pesquisa de mercado. Objetivo: o objetivo princi
pal desta disciplina seria de ampliar as perspec-
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tiyas dos alunos quanto ao mercado de trabalho 
r-. Além do Estágio obrigatório poderia ser estudada a 

adoção de duas disciplinas as quais, introduzidas no 
Último petíodo do Curso, propiciariam uma melhor for
mação e preparo para o mercado de trabàlho
1 - TÕpicos especiais de Estatística. Objetivo: dis

cutir tópicos de probabilidade estatística.
2 - Seminários de Estatística. Objetivo: apresentar

artigos nas áreas de probabilidades e estatística 
teórica e estatística aplicada, bem como as res
pectivas áreas de aplicação 

-Tornar obrigatórias as disciplinas:
1 - Sistemas e Modelos Matemáticos I
2 - Sistemas é Modelos Matemáticos II

t Acrescentar disciplinas práticas e teóricas referen
tes â linguagem de programação de computadores: For
tran ou Basic, Cobol e Métodos Estatísticos por Com
putação

- Computação - Intensificar, é indispensável saber For
tran .

- Reformulação da disciplinas de Computação, sendo mais 
voltada para os problemas estatísticos

- Mais trabalhos práticos na área de computação eletrô
nica

- Acesso a terminais de computador
- Incluir mais disciplinas nã área de Computação.
- Fazer com que os alunos tenham uma ênfase no uso do 

computador para resolver os problemas de estatística, 
os quais se tornam cansativos pelos dados e fórmulas
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usada?.

^ Orientações bibliográficas
*- Normas técnicas para a apresentação de trabalhos.
- Atualização da biblioteca de estatística
- Induzir os alunos a procurarem mais as bibliotecas e 

a leitura de artigos de.revistas especializadas
- Reforço nos concèitos matemáticos
- Conteúdo - maior aprofundamento em todas as discipli

nas e principalmente a base matemática, para facili
tar o entendimento de artigos de estatística, além do 
Curso.

- Para auxiliar no bom andamento das disciplinas de ma
temática, deveria ser incluída no Curso a disciplina 
Noções de Lógica, que daria um bom embasamento para 
as demais.

- Dentro das matérias de matemática enfocar assuntos de 
interesses próprios do Curso de Estatística apenas 
(devem ser estruturados os programas para que conte
nham os tópicos indispensáveis em deduções de fórmu
las próprias do Curso e algumas pinceladas em assun
tos possíveis de serem explorados a nível de pós- 
graduação)

- Disciplinas como Álgebra Linear e Planejamento Expe
rimental deveriam ser pré-requisitos para Métodos e 
Análise Estatística e Análise da Variância respecti
vamente

- Certas mâtérias do Curso de Matemática (Fundamentos e 
Análise)ddeveriam ser substituídas por outras que 
trouxessem mais vivência com a estatística propriamen-



te dita.
- No inicío do Curso deveria ser dado mais ênfase às 
matérias do campo da estatística e não às cadeiras de 
Matemática.

- Supressão das disciplinas: Análise Matemática I e XI, 
Cálculo das Diferenças Finitas e Estatística Aplicada 
â Educação.

- Eliminar matérias de matemática que são puras "deco- 
rebas" e que em pouco tempo são esquecidas totalmente.

- Consciência de que não é um curso de matemática.
- No inicio do Curso já deveriam ser administradas as 

disciplinas de estatística para os alunos sentirem o 
que é a estatística.

- Em relação as disciplinas do Curso, seria necessário 
mais matérias na área de Economia e disciplinas que 
nos fornecesse maior subsídios para análises estatís
ticas, enfim, o currículo do Curso deixa muito a de
sejar.

- Poderiam ser incluídas no Curso matérias na área de 
administração de empresas e mais noções de economia.

- A disciplina Análise e Projeto de Sistemas deveria 
fazer parte do currículo mínimo do curso, mas não co
mo optativa.

- Reforço e exigência nas disciplinas de:Técnicas e Mé
todos de Pesquisa e Tecnologia da Amostragem,com-tra
balhos práticos e situações reais.

- Proporcionar maior concentração no campo da amostra
gem, talbez se tivesse Teoria da Amostragem I e II, 
onde se abordasse a matéria mais profundamente.
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- Considero a disciplina Tecnologia de Amostragem vima 
das mais importantes em termos- de aplicabilidade,por
tanto, muito atenção a elav

t* Mais ênfase e aprofundamento no estudo de experimen
tos e Técnicas de Amòstragem.

- Maior aprofundamento no conhecimento das técnicas es
tatísticas e de seüs desenvolvimentos.

- Análise das Séries Temporais (dar mais métodos).
- Probabilidades (exigir mais, para servir de fundamen

to em Processos Estocãsticos).
- Processos Estocãsticos (exigir aprendizado).
- Gostaria que fossem explicadas melhor as disciplinas 

de: Probabilidades II, Processos Estocãsticos e Aná
lise Estatística.

- Análise da Variância - Exigir mais raciocínio, prin
cipalmente na parte prática.Não apresentar exercícios 
que são resolvidos mecanicamente.

- Controle de Qualidade - Dar mais conteúdo.
- Existem determinados assuntos que deveriam ser mais 

aprofundados, por exemplo: normas da ABNT para cons
trução de gráficos e tabelas.

- Supressão das matérias eletivas, conseqüente aumento 
de opções nas disciplinas optativas.

- Matérias mais importantes implicam em mais aúias.
- Conteúdo de algumas disciplinas muito extenso, vistas 

rapidamente, o que implica mais tempo e mais aulas.
- Dar ênfase ã análise e interpretação de resultados. O 

significado das medidas e técnicas ê essencial tanto 
para vima correta interpretação, quanto a uma correta



aplicação.
De um modo geral ê necessário exigir mais do aluno. É 
preciso desenvolver o raciocínio, a capacidade de to
mar decisões.

- Acompanhamento das disciplinas do Curso em si e de 
outros cursos, há falta total de aproveitamento em 
algumas disciplinas por parte dos alunos.

- Transferência da disciplina "Métodos e Técnicas em 
Pesquisa" para o final do Curso, podendo desta forma 
fazer um trabalho prático envolvendo, os conhecimen
tos adquiridos em outras matérias, conseguindo-íse as
sim uma pesquisa realmente válida e séria.

- As matérias precisam ser apresentadas interligadas, 
tornando possível uma visão da estatística como um 
todo, não como fragmentos soltos. Talvez, através de 
um trabalho (no final do Curso) englobando diversas 
matérias, para que o aluno consiga unir os diversos 
pontos.

•<- Deveria ser obrigatória a seqüenciação do programa, 
pois, o aluno perde muito fazeiido as matérias sâltea- 
das.

- Devido ao fato de não haver um acompanhamento das 
disciplinas, o estágio obrigatório ê muito prejudica
do.

- Dedução do Currículo centrado no esquema: Computação
Creatividade 
Estatística Descritiva

(Básicas)
Estatística Inferencial 
Projeto pesquisa real
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A teoria necessária - W3is probabilidade matemática.
— Disciplinas sejam ofertadas em locais próximos pois 

caso contrário dificultam o cumprimento de horário.
- Existe uma sobreposição de matérias em muitas disci
plinas de Curso. Dever-se-ia deixar cada 'disciplina 
com o seu conteúdo específico e cada professor deve
ria fazer vima prova no primeiro ou segundo dia de 
aula sobre o assunto da disciplina que ele vai utili
zar para desenvolver a sua disciplina. Se os alunos 
não se aairem bem, deverá o professor passar traba-
clhos de pesquisa para o alúno preparar. O professor 
deveria exigir efetivamente e acredito que seria mui
to (melhor) mais ^proveitoso do que repetir discipli
nas Bm detrimento docconteúdo específico de cada vima.

- Quanto ao conteúdo das disciplinas especificamente, 
existe muita repetição de assunto em várias matérias 
sem necessidade, fazendo com que o aluno perca inte
resse pela matéria.

- As disciplinas não deveriam ter assuntos repetitivos; 
deveria-se no início da disciplina apresentar os 
conceitos básicos jã vistos em outro pré-requisito e 
mostrar realmente o novo assunto sem se demorar nes
ses conceitos.

- Conteúdo de algumas: ocorre duplicidade de assuntos; 
Seria melhor utilizar o tempo com assuntos específi
cos em cada disciplina. Aprofundá-las ao máximo e 
prática constante.

- Uma supervisão por parte da coordenação ciodo Curso, 
quanto ao cumprimento dos programas das disciplinas,
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para que não haja insuficiência de informações em algumas 
disciplinas e muita repetição decoonceitos básicos, a 
título de revisão. Dever-se-ria partir do princípio 
que as disciplinas de pré-requisitos já forneceram 
as informações necessárias. Evitar repetição de as
suntos que ocorriam em várias delas, onde se iniciava 
o Curso com uma revisão muito extensa de assuntos bá
sicos e dèdicava-se pouco tempo ao programa específi
co da cadeira. Procurar aprofundar bastante a teoria 
para que fique fácil posteriormente o entendimento de 
assuntos correlatos, mas sempre procurando mostrar 
aplicação prática das técnicas apresentadas preferen
cialmente com problemas reais.

- Existem certas disciplinas que repetem alguns assun
tos já Vistos em outras. Pòr exemplo:foi estudada”Re
gressão Linear Simples” em Métodos e Análise Estatís
tica, Análise da Variância, Estatística Econômica, 
Econometria I e Análise Multivariada. Está certo que 
são enfocadas de maneiras diversas, mas será que nãõo 
caberia apenas a uma destas disciplinas?

- Disciplinas e Seqüenciação adequados
- Melhor programação das disciplinas para que haja me

lhor seqüência das mesmas .
- As disciplinas específicas melhor distribuídas
-Quanto aos métodos, seqüência, conteúdo estão de uma

forma muito boa.Uma observação ao conteúdo, o qual, 
muitas vezes, não foi completo.
As disciplinas quase que abrangem o que se. deve 
aprender no nível de graduação, se forem ensinadas no
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seu programa integral, como "falta tempo", deveriam 
ser subdivididas em objetivos mais curtos e obrigató
rios de se ver. A seqüenciaçao ê boa se conseguissem 
acompanhá-la, os métodos de ensino são vim pouqui
nho quadrados. Devem ser atualizados. Existe tanta 
coisa boa aí fora. A universidade deve permitir aos 
professores este aprimoramento. Por exemplo: ensinar
a calcular desvio padrão ê fãcil, ensinar a aplicação 
isolada ê fãcil, agora, aplica-lo num contexto de 
técnicas sem conflitã-lo com suposições ou restrições 
é que ê o difícil. Mais, aí fora, estão mostrando es
tes problemas. Resta apenas uma boa vontade por parte 
da universidade.

- Quanto âs disciplinas, a sugestão ê de que as mesmas 
façam um misto, isto é:
1 - Aula teõrica, conhecimento da teoria
2 - Aula pratica onde problemas fossem resolvidos com

auxílio do computador. Eu me lembro que quando 
fazíamos prova, levávamos 3 hòras somente fazendo 
somatórios para cálculos que qualquer máquina faz 
e o mais importante que era a análise dos dados, 
a conclusão, estas eram observadas em segundo 
plano. Portanto, o importante ê saber analisar os 
dados.

3 - 0  mais importante é estimular, forçar a pesquisa, 
pois, assim,, tem-se o contato bibliográfico o 
que-hoje não se pode mais tolerar vim aluno de Es
tatística usar meio düzia de livros, (para se ter 
uma idéia: fiquei envergonhado ao ver o pessoal da
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pesquisa, do projeto ao qual estou ligado, os li
vros de estatística que eles têm. Nem na Univer
sidade eu vi algo parecido).

T O Curso*-de Estatística procura abranger tudo oo que 
basicamente existe em estatística. Assim, o que ocor
re, que tudo é visto globalmente, nem sempre ê possí
vel ver certos detalhes. Os detalhes, neste caso, são 
importantes, pois ê o que propriamente i utilizado na 
pratica. Procurarei tornar claro: a estatística ê um 
instrumento. Ela ê utilizada em diversos setores do 
desenvolvimento desde o humano até o científico. Ora, 
para cada campo específico e utilizada toda uma meto
dologia própria estatística. Acontece que a dificul
dade está no conhecimento geral, aplicar de um modo 
satisfatório, a cada caso.

- A estatística aplicada não é dominada e, muitas vezes» 
nem conhecida pelos alunos.

- A o  meu ver o Curso deveria estar mais voltado para a 
prática, ou seja, em algumas disciplinas, os proble
mas deveriam sér apresentados com dificuldades como 
na realidade aparecem.

- Necessidade de mais trabalhos práticos, sob orienta
ção dos professores.

- Maior apresentação de exercícios práticos.
- As matérias são bem amplas, mas não práticas.
- Aulas menos teóricas e mais práticas.
- Mais trabalhos práticos durante o Curso. Incentivar o 

aluno a trabalhos extra-ciasse.
- Lidar mais com coisas práticas e não só teóricas.
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rs Realizei muitas pesquisa e trabalhos de campo duran
te o Curso espontaneamente e isto me deu subsídios 
para transmitir ao pessoal que faz a coleta de mate
rial (dados)..

- Adaptar conteúdo das disciplinas para nossas necessi
dades, com exemplos nossos e decentes, se possível.

- Os trabalhos práticos podiam envolver assuntos da própria 
universidade , assim, como o estágio obrigatório.

- Os trabalhos práticos deveriam ser melhor elaborados. 
Não devem ser feitos em quantidade e, sim, em quali
dade .

- Mas matérias específicas do Curso, incluir questões 
práticas a nível de Simpósio (exposição, de trabalhos 
já desenvolvidos com respectivas técnicas)

- Contato com aplicações estatísticas nos seus mais va
riados campos, o que implicaria, na minha opinião:
1 - Formação de perspectivas na mentalidade do estu

dante e
2 - Conseqüente,interesse em disciplinas quer^na maio

ria das vezesip. lhe parece sem finalidade alguma.
- Métodos de ensino: volto a ressaltar a necessidade de 

exercícios práticos, sendo mesmo interessante traba
lhos a serem realizados fora da universidade,para co
locar a aluno frente a frente âs dificuldades reais.

- Problemas práticos, como por ex.: Pesquisas: deveriam 
ser exigidas dos alunos não só em dadeiras comométo
dos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais. Isto 
levaria o aluno a uma maior motivação em relação ao 
Curso, e também ensinaria muito sobre a aplicação



prática da estatística,.
- Acredito que seria muito útil uma maior coesão a teo

ria e os trabalhos prãticos, a utilização do computa
dor, e ser dada vima maior importância aos resultados 
obtidos a partir de programas, paraaque se obtenha 
condições de fazer analises corretas, possibilitando 
conclusões fidedignas.

- A principal sugestão seria a obrigatoriedade, a cada 
semestre ou a cada ano, todo e. aluno tivesse que 
apresentar,um trabalho prático, relativo a matérias 
correlatas â estatística (Probabilidade,Processos Es- 
tocãsticos, Análise da Variância, Métodos e Análise 
Estatística etc.), tal quál feito no último semestre. 
Evidentemente, tal trabalho seria acompanhado e su
pervisionado pelo professor respectivo.

- Criação de uma disciplina no final do Curso onde fos
sem feitos estudos de casos com aplicação de técnicas 
estatísticas-estudo feito por pequenos grupos e no 
final com decisão sobre a conveniência da utilização 
das técnicas utilizadas. O professor com vivência,bem 
preparado,daria o seu feed-back.

- Realização de vim trabalho global, que pudesse abran
ger o maior número possível de matérias técnicas, in
terligando-as.

- Na minha opinião acho que deveriam existir mais tra
balhas prãticos que exigisse mais do aluno. Senti que, 
somente no estãgio obrigatório, eu caí na realidade 
da prática do que foi visto durante 4 anos. Deparei 
com vim problema que não sabia resolver, porque todas
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as matérias, todo o estudo tinha que ser colocado ã 
mesa e daiaser escolhido aquele que me satisfizesse, 
Então, eu acho que aquelas matérias ligadas estrita
mente ao Curso e cujo valor teórico ê muito importan
te na prãtica, deveriam ser mais exigidas com traba
lhos práticos que mostrassem o seu emprego e dessem 
uma visão de onde e como ela deveria ser empregada. 
Esses trabalhos sugeridos não seriam trabalhos para 
serem resolvidos em uma aula e, sim, de 4 ou 5 aulas, 
de modo que ele "pensasse" no que iria fazer.

- VÀ.6 ctpJt-Lnaò: Algumas se prendem muito a teorias e de
finições sem dar condições ao aluno de saber Utilizá- 
las em situações reais. A maneira da abordagem dos 
assuntos, dentro de cada disciplina, deve ser precis^ 
clara e objetiva para possibilitar a identificação de 
seu uso em situações posteriores.

- O Curso atinge parcialmente seu objetivo,necessitando 
de algumas mudanças que o tornaria mais próximo das 
realidades encontradas no cotidiano profissional de 
estatística. Estas mudanças deveriam começar na ori
entação de grande maioria das disciplinas do Curso, 
necessitam ser mais dirigidas para problemas práticos.

- Devido ao grande leque de opções profissionais na 
área de estatística (embora teoricamente), na minha 
opinião o Curso, (como quase todo Curso universitá
rio), cumpre sua finalidade de dar o esboço geral da 
coisa, ficando a dever vim pouco na parte prãtica pro
priamente dita. Acho que cabe a Cada profissional,de
pendendo da área em que vai atuar, procurar se espe-



ciaüzar atrayés de pesquisas, cursos, etc.
t* Atualização do currículo escolar, com base em estudo 

técnico, dando-se mais ênfase aos aspectos práticos.
- O currículo ê bom, mas deixa muito a desejar. Não ê 

totalmente desenvolvido; fica muito na teoria. Muitos 
professores nem sabem dizer claramente em que se apli
caria sua disciplina. Falta de prática, o maior pro
blema. Deveria ter disciplinas aplicadas, pois este ê 
o conceito do Curso. A estatística tem aplicação in
finita. Porque não ter no currículo matérias que mos
trem esta aplicação?

- Criação de vim tipo de consultoria ou desenvolvimento 
de pesquisas feitas pelos alunos nas diversas áreas 
de estatística, sob a orientação do chefe da cadeira, 
dando, assim, a oportunidade de adquirirem mais con
fiança no aprendizado, evitando a insegurança nas 
aplicações dos métodos estudados.

- Laboratório de Estatística para vima melhor prática em 
estatística, possibilitando maior segurança e conhe
cimentos práticos para o educando.

- O estágio obrigatório é ótimo, pois, o aluno começa a 
enfrentar a realidade (mas deve ser no último semes
tre em mais tempo).

- Estágio obrigatório: É vim dos poucos momentos do Cur
so onde o aluno se vêoobrigado a se defender como um 
verdadeiro profèssional. A necessidade de pesquisa,da 
aplicação de métodos, da bibliografia pode dar, vima 
noção do que acontecerá fora da universidade, como 
profissional. Se durante o curso, ocorressem situa
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ções similares dentro de disciplinas importantes como 
Tecnologia de Amostragem, Cálculo das Probabilidades, 
Análise Multivariada, Planejamento Experimental, Aná
lise da Variância e tantas outras, onde o aluno pu
desse aplicar, de maneira adequada e objetiva os cco- 
nhecimentos teóricos, talvez, ele se sentisse mais 
seguro e mais apto a responder questões como um bom 
estatístico.

- Estágio - A coordenação deveria manter contato com 
empresas, facilitando a possibilidade de estágio em 
áreas interessantes ao desenvolvimento dos alunos.Man
ter um centro de consultoria em estatística para as 
empresas em geral. Seriam responsáveis alguns profes
sores e os alunos poderiam participar do desenvolvi
mento dos trabalhos como estagiários, tendo como su
pervisores os próprios professores o que possibilita
ria trabalhos de melhor nível. Estes trabalhos de 
consultoria também poderiam ser üteis para alguns 
professores que não tenham vivência empresarial, pois 
lhes daria melhores condições de ministrar aulas com 
enfoque prático.

- Apesar de aumentar a carga horária do Curso,seria bom 
que o estágio supervisionado fosse feito após a con
clusão de todas as outras matérias do Curso.

- Se fosse possível poder-se-ia fazer realizar mais de 
um estágio supervisionado.Estes trabalhos seriam pos
síveis em cada disciplina desde que elas não ficassem 
se repetindo como expus no item I.

- Quanto ao estágio obrigatório, deveria existir iam su-



pervisê© específico pa,ra, atender aos formados dentro 
de sua área, o que implicaria melhor entendimento en
tre o formando e seu trabalho.

- Com relação ao estágio obrigatório, cada aluno de
verá ter um professor orientador e,para avaliação dos 
trabalhos realizados, a mesma deverâsser feita por 
uma banca examinadora composta pela coordenadora do 
Curso e por dois professores indicados pelo departa
mento de informática.

- O estágio deve ser feito com maior rigor e no qual
não deveria ser só feito trabalho de tabulação, mas
algo com poder maior de decisão.

- Quanto a estágios:
Os alunos de estágio de estatística deveriam fazer 
estágios em empresas que tenham uma frente de pesqui
sa muito difícil ou nas empresas estatais,secretarias 
de estado. Em outras empresas o estagiário normal
mente ê confundido com secretário ou office-boy.

- O estágio obrigatório deveria ser visto melhor,porquê 
em alguns casos o aluno passa a fazer o trabalho só 
de tabülação, o que qualquer vim poderia fazer com um 
pouco de conhecimento, e não aumenta o seu conheci
mento em assunto no qual tem dúvidas.

- Com relação ao estágio obrigatório, considero que se 
houvesse vima maior motivação para que o aluno ao me
nos estagiasse em alguma "empresa" durante o curso,no 
momento oportuno para o estágio obrigatório a maioria 
dos problemas estariam solucionados.

- Deveria dar-se mais ênfase ao estágio obrigatório em
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toda,s as cadeiras ou seja, cada cadeira preparasse os 
alunos para o estagio.

- Faculdade forneça o estãgio do aluno, seja através de 
convênio com empresas ou mesmo na própria faculdade.

- Estãgio obrigatório - classifico como excelente, pois 
desenvolve no aluno o espírito pratico, a necessida
de da pesquisa e a correta aplicação de resultados 
e analises de eventos pesquisados. Ê o ponto positivo 
do Curso. Melhor orientação para estágios (nem sempre 
os estágios com boa remuneração atendem o objetivo). 
Um local de estãgio dentro da própria universidade 
para acadêmicos, exclusivamente.

- No mínimo dois Estágios Supervisionados durante o 
Curso.

- O estãgio obrigatório deveria ser ampliado como o ci
tado em 1 .

- Além do estãgio obrigatório, pesquisas e trabalhos de 
caráter obrigatório tal que o aluno se inicie desde 
os primeiros anos de curso com o trabalho estatístico, 
desde a fase de planejamento até a análise de dados.

- 0 estágio obrigatório ê muito importante,mas :nem sem
pre acabamos trabalhando onde estagiamos ou na mesma 
ãrea. Geralmente partimos para a ãrea de processamen
to de dados e economia, talvez por falta de divulga
ção da importância da estatística nas empresas.Preci
samos mais apoio por parte do Conselho Regional de 
Estatística nesta divulgação.
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- Também o coppo docente deveria ser reformulado, pois 
Ccom raras excessões), & fraco, carente de profissio
nais com vivência no setor, que dêem ao ; aluno uma 
maior segurança, mostrando problemas atuais,pesquisas 
e trabalhos que foram e que estão ^sendo realizados 
ligados à sua disciplina. 0 que agrava mais esse pro
blema ê que disciplinas importantes são ministradas 
em nível baixíssimo.

- Disciplinas melhor explicadas por alguns professores.
- Professores devem programar bem a disciplina, con
cluindo seus programas (disciplinas fundamentais).

- Maior conhecimento dos professores na pratica da es
tatística.

- Algumas matérias importantes foram vistas superfici
almente na maioria dos casos, por negligência de al
guns professores.

- Aulas melhor preparadas. Professores mais capacitados 
e especializados.

- Método utilizado pelo professor de Inferência Esta
tística:
- matéria,bem explicada
w anotações de forma simples para se estudar
- muito conteúdo

- Professores mais conscientes
- Algo fundamental para o bom desenvolvimento do Curso; 

fiscalizar os professores para que cumpram o programa 
estabelecido. Deve ser feito de forma rigorosa,punin-

II PROFESSORES;



do os infra, tores a,tê com q afa,stamento pois isto im
plica em desrespeito aos alunos.

- Sugiro que o Curso seja dado por professores jovens 
que usem a estatística no seu trabalho.

- Melhorar a capacitação dos docentes através de cursos 
de Pós-graduação na ãrea e fazer com que os mesmos 
procurassem aprimorar suas disciplinas. Alguns profes
sores utilizam material didático desde hã muito tempQ 
ultrapassado, não se preocupando em atualizar e dar 
conotações condizentes com as diversas situações pos
síveis, nos exercícios práticos, quando estes existem.’i
Outros não se preocupam em estimular o aluno a se in
teressar pelos diversos aspectos de suas respectivas 
disciplinas, na aplicação da estatística.

- Os professores são excelentes teóricos mas infeliz
mente são poucos (no máximo 3) aqueles que realmente, 
conhecem as aplicações reais da estatística.

- Para alguns professores deve-se rever o método de en
sino, os quais usam o aluno para que ele possa apren
der a disciplina mas não ensinando o que sabe real
mente ao aluno.

III PROFISSÃO E MERCADO DE TRABALHO:

- A profissão de estatístico não está existindo ainda 
em Curitiba, pois não dispomos nem mesmo de vima Dele
gacia Regional operante, não existe ... sindicato da 
classe, as empresas não cumprem a legislação com res
peito â profissão.
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Alíãs, a delegacia nem dispõe de Instrumentos para 
fiscalizar a profissão. Se não forem tomadas medidas 
urgentes, acredito mesmo que o Curso corre sérios 
riscos e isto ê bom ser analisado.

- Maior fiscalização no exercício da profissão de esta
tístico por parte do CONRE, pois, hã atuação de ou
tros profissionais na ãrea de estatística.

- A coordenação deveria (no intuito de querer melhorar 
o Curso) acompanhar através de relatórios trimestrais 
ou mensais, os alunos que realmente estivessem traba
lhando na área, opinando sobre os problemas, dificul
dades e ate mesmo sobre matérias específicas bastante 
em uso no trabalho, que poderiam ser melhoradas,apre
sentadas ou reforçadas com trabalhos.

- Com relação a profissão do estatístico, o campo é 
grande desde que se especialize (o que quer dizer que, 
deve-se aprofundar em alguma matéria específica),caso 
não se queira restringir ao magistério.

- Maior intercâmbio do Curso com as empresas,principal
mente empresas públicas e órgãos da administração di
reta da união, estado e municípios, com outros órgãos 
(ONU, UNESCO) de cooperação e desenvolvimento inter
nacional.

- Formar convênios entre empresas (principalmente as do 
governo e economia mista) e a universidade, para rea
lização de estágios supervisionados,solucionando pro
blemas reais de interesse da mesma, inclusive aven
tando a possibilidade de enquadrar os estatísticos em 
seu quadro de pessoal.
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- Programar visitas em.empresas que utilizem sistemas 
de controle (Estatístico) de produção e Controle es
tatístico de qualidade, centros de pesquisa.

- Esclarecimento às empresas, firmas e setores diversos 
da sociedade sobre o sentido exato da estatística e a 
sua utilização.

- Ura esclarecimento maior aos empregadores do que seja 
estatística.

- Mercado de trabalho restrito ainda.
- Quanto ao estágio e profissão - sejam feitas pales

tras, cursos com professores e profissionais dos paí
ses em que realmente levem a sério as técnicas esta
tísticas. Estes seriam dirigidos para profissionais 
em geral e empresários.

- Informações sobre os campos de aplicação estatística 
no Brasil e exterior.

- Visão e contato com a realidade da Estatística Brasi
leira .

- Profissão - Excelente, embora ainda esteja conquis
tando o seu espaço. Talvez necessite de uma maior di
vulgação junto à sociedade que utilize os serviços 
desta profissão, pois, ainda existem administradores 
que desconhecem o instrumento poderoso de que dispõem, 
o estatístico, para analizá-los. Também a maioria 
das pessoas ainda não têm conhecimento da função do 
estatístico dentro da sociedade.

- Deveriam ser feitas atualizações periódicas para os 
estatísticos formados que estão trabalhando sobre no
vos métodos ou técnicas mais simples na área de esta-
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tística, ou mesmo reyisões de algumas disciplinas que, 
na época em que foram dadas no Curso, deixaram a de
sejar.

- Sugiro sejam feitos seminários.
- Cursos de extensão universitária.
-Cursos, palestras, congressos, dentro das universida

des para aperfeiçoamento e ou divulgação de métodos e 
técnicas mais modernas.

- Mais simpósios, palestras, etc., em que nõs também 
pudéssemos participar. Isso, não sei se é válido, mas 
poderia ser exigido por parte da coordenação e pro
fessores, como também por nõs, do Conselho de Esta
tística, que nada tem feito a nosso favor, ou se fez, 
a maior parte não foi comunicada.

- Realizar Seminários, Cursos de extensão universitária 
para mostrar a parte prática da estatística.

- Sugiro Seminários e se desenvolva grupos de estudos 
entre alunos.

- Programas e palestras com pessoas que realmente tra
balhem com estatística, a fim de mostrarem os campos 
e formas de aplicações desta.


