
Home studies in Covid-19's times 

 

O projeto de extensão multidisciplinar dos Departamentos de Economia e Finanças e de             
Matemática da UFJF oferece aos bolsista e interessados um estudo dirigido de uma             
abordagem introdutória à Ciência de Dados com R.  
  
O R é uma linguagem de programação muito utilizada em estatística e, mais recentemente,              
bastante utilizada em ciência de dados, sobretudo no meio acadêmico. Com a suspensão             
das aulas por conta da pandemia foi preciso ajustar o formato desse estudo dirigido,              
utilizando uma possibilidade muito interessante por meio do uso do aplicativo telegram, o             
qual oferece um ambiente que pode vir a ser compartilhado por até 200.000 participantes              
por meio de um "grupo".  
  
A página, onde se encontram mais detalhes e informações do estudo dirigido é esta: 
  
http://pccoimbra.weebly.com/introduction-to-data-science-with-r.html 
  
  
Inicialmente o convite foi estendido também aos estudantes que estavam inscritos na            
disciplina oferecida no semestre na graduação de economia e posteriormente, com o apoio             
da Faculdade de Economia (chefia de departamento e coordenação da graduação) foi            
estendido a todos da comunidade da Faculdade de Economia.  
A divulgação ocorre na área de avisos no site da faculdade de economia:             
https://www.ufjf.br/economia/2020/05/05/estudo-dirigido-de-introducao-a-ciencia-de-dados-c
om-r/ 
  
Com a divulgação houve a atenção de muitos outros alunos da Economia e de outras               
instituições também (além da zona da mata!) e de outros municípios de Minas, de outras               
regiões do Brasil e mesmo do exterior. 
  
A proposta não se trata de um curso on-line, ou de um curso à distância. Mas sim de uma                   
orientação de estudos, em que são direcionados leituras, vídeos e materiais de modo a              
auxiliar os alunos no aprendizado. Foi algo que surgiu como um desafio para contribuir              
para mitigar um pouco os impactos negativos sobre a vida das pessoas decorrentes do              
isolamento. 
A intenção é outras pessoas a descobrirem as possibilidades de aprendizado que estão à              
disposição de todos por meio da internet, mitigando os efeitos da suspensão das aulas e               
contribuir para a formação e aperfeiçoamento continuado em tempos de pandemia. 
  
  
Há uma página do curso, esclarecendo detalhes sobre este estudo dirigido. Como se trata              
de algo extraordinário, que não faz parte das atividades regulares da Faculdade de             
Economia, e está aberto a todos, o estudo dirigido foi classificado dentro de um programa               
batizado de  "Home studies in Covid-19's times".  
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As reuniões já foram iniciadas, mas estão em uma fase inicial e ainda dá tempo de se juntar                  
ao grupo.  
  
A página, onde se encontram mais detalhes e informações do estudo dirigido é esta: 
  
http://pccoimbra.weebly.com/introduction-to-data-science-with-r.html 
  
Conforme as instruções na página os interessados devem enviar um e-mail para o professor              
Paulo Coimbra (pc.coimbra@gmail.com) manifestando o interesse, para o encaminhamento         
dos links de acesso do canal e do grupo no telegram, por onde se dará a interação.  
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