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REGIMENTO DA DISCIPLINA CE093-LABORATÓRIO A  

CURSO DE ESTATÍSTICA – UFPR 

 
 

Os alunos do Curso de Estatística da UFPR regularmente matriculados na disciplina 

CE093-Laboratório A, deverão realizar as seguintes atividades relacionadas com o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 

 

1. Apresentação oral de, pelo menos, um texto/artigo científico.  

2. Elaboração e Redação do Projeto de Pesquisa do TCC. 

3. Apresentação oral do Projeto de Pesquisa do TCC. 

 

 
 

1 – NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS DAS ATIVIDADES  

 

 

1.1 Sobre a Realização das Atividades 

 

a) Os Projetos de TCC deverão, preferencialmente, ser realizados em duplas de alunos, 

sendo atribuída ao docente orientador carga horária semanal de 2 horas por Projeto de 

TCC.   

b) Todas as apresentações orais descritas nas Atividades (1) e (3) deverão ser realizadas 

em horários de aula da disciplina CE093 nas dependências da UFPR, sendo tais 

apresentações abertas a toda comunidade acadêmica. 

c) Os alunos da disciplina CE093 deverão participar de todas as apresentações orais e o 

orientador deverá assistir a apresentação de seu(s) aluno(s), bem como todas as demais 

apresentações do mesmo dia. 

d) Uma reunião será realizada durante a primeira semana de aulas com a presença dos 

alunos matriculados e orientadores da disciplina CE093, além da coordenação do curso 

de Estatística, para definir o cronograma da disciplina, de acordo com o número de 

alunos matriculados na disciplina e disponibilidade de horários dos orientadores. 

e) Nesta reunião inicial, serão também definidos o tempo das apresentações orais, bem 

como o tempo para discussão, para que o período de apresentações não ultrapasse duas 

semanas letivas. 

f) Todas as atividades deverão ser realizadas respeitando-se rigorosamente os prazos 

estabelecidos no cronograma da disciplina definido no início do semestre letivo, que 

deverá estar disponível na página da coordenação do curso no início da segunda semana 

letiva. 
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1.2 Sobre a Apresentação Oral de Textos/Artigos Científicos 

 

a) Cada aluno fará individualmente a apresentação oral de um texto/artigo científico. 

Para tanto, caberá ao aluno a busca e leitura de textos e artigos científicos relacionados 

ao tema do Projeto de Pesquisa do TCC.  

b) Ao orientador caberá selecionar pelo menos um texto/artigo científico para a 

apresentação oral, que possa auxiliar e agregar conhecimento ao tema do Projeto de 

Pesquisa do TCC.  

c) Cada orientador ficará responsável por esclarecer dúvidas para compreensão do 

texto/artigo científico pelos seus respectivos alunos e auxiliá-los quanto à preparação da 

apresentação. 

d) A apresentação oral deverá contemplar os principais pontos relacionados ao conteúdo 

do texto/artigo científico selecionado. 

 

 

1.3 Sobre o Projeto de Pesquisa do TCC 

 

a) O Projeto de Pesquisa do TCC deverá ser redigido pelos alunos sob supervisão e 

auxílio do orientador.  

b) O Projeto de Pesquisa deverá ser redigido em 10 a 15 páginas contendo: 

 Capa (Título, Identificação do(s) Aluno(s), do Orientador, da Disciplina e do Curso) 

 Folha de Rosto 

 Sumário 

 Introdução (contendo breve revisão da literatura) 

 Objetivos gerais e específicos 

 Material e Métodos 

 Cronograma das atividades 

 Referências (usar normas da ABNT ou da UFPR). 

c) Pelo menos uma semana antes da apresentação oral, uma cópia impressa do Projeto 

de Pesquisa do TCC deverá ser entregue pelos alunos aos seus respectivos orientadores. 

 

 

1.4 Sobre a Orientação do Projeto de Pesquisa do TCC 

 

a) A orientação do Projeto de Pesquisa do TCC será realizada por um docente do 

Departamento de Estatística. 

b) Cada docente poderá orientar no máximo três Projetos de Pesquisa do TCC por 

semestre letivo. 

c) Os temas dos Projetos de Pesquisa do TCC serão acordados entre os orientadores e os 

seus alunos, lembrando que há duas formas de abordagem no TCC: 

 c1) Aplicação de técnicas estatísticas para resolução de problemas reais;  

 c2) Estudo da teoria e de métodos estatísticos para aprofundamento de conhecimento, 

com ilustração realizada por meio de análise de dados ou simulações.  

d) A orientação de cada Projeto de Pesquisa do TCC deverá ser feita semanalmente nas 

dependências da UFPR em datas e horários acordados entre os alunos e seus respectivos 

orientadores.  
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1.5 Sobre a Apresentação Oral do Projeto de Pesquisa do TCC 

 

a) Quando a orientação ocorrer em dupla, ambos os alunos deverão participar da 

apresentação oral do Projeto de Pesquisa do TCC. 

b) Cada orientador ficará responsável por auxiliar os seus respectivos alunos quanto à 

preparação da apresentação. 

 

 
 

2 – AVALIAÇÃO FINAL DAS ATIVIDADES 

 

 

2.1 Para Aprovação na Disciplina 

 

a) Os alunos deverão alcançar média final igual ou superior a 50 (cinquenta), bem como 

obter frequência mínima de 75% nas reuniões semanais com seus orientadores de 

Projeto de Pesquisa do TCC e frequência mínima de 75% nos dias das apresentações 

orais referentes as Atividades (1) e (3).  

b) Os alunos não poderão obter grau zero em nenhum dos itens da avaliação.  

 

 

2.2 Sobre os Procedimentos de Avaliação das Atividades 

 

a) A redação do Projeto de Pesquisa do TCC será avaliada somente pelo orientador do 

Projeto de Pesquisa do TCC, conforme os critérios estabelecidos na ficha de avaliação 

(Anexo I). 

b) As apresentações orais definidas nas Atividades (1) e (3) serão avaliadas pelo 

respectivo orientador e por um professor da disciplina presente no dia da apresentação, 

conforme os critérios estabelecidos nas fichas de avaliação (Anexos I e II). 

c) A avaliação das apresentações orais deverá ser realizada para cada aluno 

individualmente. 

d) Caberá somente ao orientador avaliar a assiduidade, pontualidade e responsabilidade 

de seus orientados, de acordo com os critérios estabelecidos na ficha de avaliação 

(Anexo I).  

e) A média final para cada aluno será calculada por: 

 

Média Final = 0,25×(Média das notas da apresentação oral do texto/artigo científico) 

    + 0,25×(Média das notas da apresentação oral do Projeto de Pesquisa do TCC) 

 + 0,40×(Nota do orientador para a redação do Projeto de Pesquisa do TCC). 

         + 0,10x(Nota do orientador para assiduidade, pontualidade e responsabilidade) 

 

 
 

3 – COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA 

 

 

3.1 Caberá à Coordenação do Curso de Estatística 

 

a) Realizar levantamento dos prováveis alunos a cursar a disciplina CE093 no final de 

cada semestre letivo e informar a comissão de encargos didáticos. 
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b) Informar aos alunos da disciplina CE091-Métodos de Pesquisa a respeito do 

funcionamento da disciplina e solicitar aos mesmos que formem as duplas de trabalho e 

entrem em contato com os docentes do Departamento de Estatística a fim de definir seus 

orientadores.  

c) Verificar, na reunião realizada no início de cada semestre letivo, se todos os alunos 

matriculados na disciplina CE093 estão com seus orientadores definidos e intermediar a 

formação de orientações e/ou duplas. 

d) Publicar na página da coordenação do curso o cronograma das atividades da 

disciplina até, no máximo, o início da segunda semana de aulas de cada semestre letivo. 

e) Divulgar os locais, datas e horários das apresentações dos Projetos de Pesquisa dos 

TCC’s na página da coordenação do curso com pelo menos 15 dias de antecedência das 

apresentações. 

f) Divulgar as médias finais na página da coordenação do curso até, no máximo, o 

último dia do período dos exames finais. 

 

 

3.2 Caberá ao Departamento de Estatística 

 

Alocar aos docentes da disciplina CE093 a carga horária semanal correspondente às 

suas orientações de acordo ao estabelecido neste regimento. 

 

 

 

Este regimento foi aprovado pelo Colegiado do Curso de Estatística e entrará em vigor a 

partir do 2o semestre de 2014.  

Os casos omissos, não previstos neste regimento, serão analisados pelos docentes da 

disciplina e, se houver necessidade, pelo Colegiado do Curso de Estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

       Curitiba, 08 de fevereiro de 2019. 
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ANEXO I  

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA CE093 

Curso de Estatística - UFPR 

 

Nome do Aluno:  

 

Orientador: 

 

 

1. Apresentação Oral (Artigo)           

1.1 Postura, linguagem e segurança na apresentação. 

 

Máximo 20 pontos 
 

         

1.2 Clareza na apresentação das ideias e conceitos. 

 

Máximo 30 pontos 
 

         

1.3 Recursos utilizados na apresentação são adequados ao tempo 

disponível (no de slides, tamanho adequado das letras, figuras e tabelas 
etc.). 

 

Máximo 20 pontos          

1.4 Segurança e conhecimento nas respostas dadas às perguntas 

realizadas.  

 

Máximo 30 pontos          

  Nota Final:  

 

2. Apresentação Oral (Projeto)           

2.1 Postura, linguagem e segurança na apresentação. 

 

Máximo 20 pontos 
 

         

2.2 Clareza na apresentação das ideias e conceitos. 

 

Máximo 30 pontos 
 

         

2.3 Recursos utilizados na apresentação são adequados ao tempo 

disponível (no de slides, tamanho adequado das letras, figuras e tabelas 
etc.). 

 

Máximo 20 pontos          

2.4 Segurança e conhecimento nas respostas dadas às perguntas 

realizadas.  

 

Máximo 30 pontos          

  Nota Final:  

 

3. Redação do Projeto de Pesquisa do TCC           

3.1 Introdução contextualizada do tema 

 

Máximo 30 pontos          

3.2 Clareza na descrição da metodologia estatística e dos dados 

 

Máximo 35 pontos          

3.3  Formatação do texto: uso correto da linguagem e apresentado 

de acordo com  as normas  da ABNT ou da UFPR 

 

Máximo 35 pontos          

  Nota Final:  

 

 

Data _____/______/________ 

 

Assinatura: ______________________ 
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ANEXO II 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO – DISCIPLINA CE093 

Curso de Estatística - UFPR 

 

Nome do Aluno:  

 

Docente da Disciplina: 

 

 

1. Apresentação Oral (Artigo)           

1.1 Postura, linguagem e segurança na apresentação. 

 

Máximo 20 pontos 
 

         

1.2 Clareza na apresentação das ideias e conceitos. 

 

Máximo 30 pontos 
 

         

1.3 Recursos utilizados na apresentação são adequados ao tempo 

disponível (no de slides, tamanho adequado das letras, figuras e tabelas 
etc.). 

 

Máximo 20 pontos          

1.4 Segurança e conhecimento nas respostas dadas às perguntas 

realizadas.  

 

Máximo 30 pontos          

  Nota Final:  

 

2. Apresentação Oral (Projeto)           

2.1 Postura, linguagem e segurança na apresentação. 

 

Máximo 20 pontos 
 

         

2.2 Clareza na apresentação das ideias e conceitos. 

 

Máximo 30 pontos 
 

         

2.3 Recursos utilizados na apresentação são adequados ao tempo 

disponível (no de slides, tamanho adequado das letras, figuras e tabelas 
etc.). 

 

Máximo 20 pontos          

2.4 Segurança e conhecimento nas respostas dadas às perguntas 

realizadas.  

 

Máximo 30 pontos          

  Nota Final:  

 

 

 

 

 

Data _____/______/________ 

 


