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PROPOSTA DE TRABALHO 

Como candidatos à Coordenação do Departamento de Estatística, nossa proposta tem o 

objetivo de dar continuidade ao trabalho executado até o momento, empenhando-se para garantir a 

formação de bacharéis em estatística capacitados para atender as diversas demandas do mercado de 

trabalho e realizando ações que contribuam para difusão do curso de Estatística nas diversas áreas 

do conhecimento. Mais especificamente, as propostas incluem: 

 Incentivar a participação dos alunos em atividades que complementem sua formação, tais como, 

iniciação à pesquisa científica, estágios e participação em programas de ensino e extensão; 

 Acompanhar as recentes demandas da profissão de estatístico e as atualizações nas grades 

curriculares dos cursos de Estatística nas diversas instituições de ensino superior; 

 Aperfeiçoar a qualidade do ensino através de ações pedagógicas, tais como cursos de 

nivelamento, palestras e participação em eventos. 

 Buscar alternativas didático-pedagógicas e estruturais para combater à evasão do curso; 



 Promover a divulgação do curso em diferentes instâncias de modo a aumentar a relação de 

candidatos/vaga para o curso de Estatística; 

 Incentivar a atuação dos alunos em trabalhos interdisciplinares e sua participação em eventos 

científicos; 
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