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PORTARIA N.o 03/2016/DE, DE 08 DE MARÇO DE 2016

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, no uso das atribuições que lhe confere
o Artigo 33 do Regimento Geral da UFJF, conforme aprovado em ata da reunião do Conselho
do Departamento de Estatística, realizada em 07 de março de 2016,

RESOLVE:

Aprovar o projeto de tutoria para a disciplina Cálculo de Probabilidades I (EST029).

Prof. Lupércio França es e to
Chefe do Departamento de Estatístic da UFJF



  
______________________________________________________________ 
FACULDADE DE ENGENHARIA/ INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional - PGMC 
TEL. (32)2102-3481 FAX(32) 2102-3401 

EMAIL: ppg.modelagemcomputacional@ufjf.edu.br 
 

 
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROJETO PARA  

ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Título do Projeto: Projeto de tutoria – Cálculo de probabilidade I                                                       

Departamento/Unidade: Departamento de Estatística/ICE                                                                    

Nome do prof. responsável: Karina Yuriko Yaginuma                                                                         

E-mail do prof. responsável: karina.yaginuma@ufjf.edu.br                                                                   

Período de vigência do projeto: 04 /04 /2016 até 05 /08 /2016 

Código da disciplina: EST029 

Nome da disciplina: Cálculo de Probabilidade I 

Horário(s) de aula da disciplina:  

 SEG TER QUA QUI SEX 

Manhã   10h-12h (2 turmas)  10h-12h (2 turmas)  

Tarde   16h-18h (3 turmas)  16h-18h (3 turmas)  

Noite  21h-23h (2 turmas)  21h-23h (2 turmas)  
 

Resumo do Projeto  

(Informações sobre a disciplina, quantos alunos em média cursam, outras informações): 

 

A disciplina de Cálculo de Probabilidade I possui em seu programa tópicos essenciais ao desenvolvimento científico na 
área de Estatística, tratando de temas fundamentais para o profissional de Ciências Exatas ou Engenharia. Há uma 
constante demanda de tutores para o auxílio de professores e alunos ingressantes nessas áreas, de maneira que os 
mesmos possam aprender e sedimentar o conteúdo ministrado, inclusive quanto ao conhecimento prévio necessário ao 
bom aprendizado da disciplina. A disciplina é obrigatória para 21 cursos (ciência da computação, ciências exatas, 
estatística, engenharias, entre outros). Em cada semestre são disponibilizadas 705 vagas, num total de 7 turmas.  
 
Juntamente com um grupo de prof. do departamento de estatística estamos criando um material didático padronizado 
que será utilizado por todas as turmas da disciplina, também estamos unificando o método de avaliação. O material 
didático consiste em uma apostila com o conteúdo da ementa da disciplina, apresentações de cada tópico da disciplina, 
script de simulação e construção de exemplos, listas de exercícios e gabaritos. Neste contexto estamos propondo este 
projeto de tutoria e visa a participação de 3 tutores, um tutor para cada período.  
 
O projeto busca a complementação da formação do discente atribuindo ao discente o compromisso de colaboração nas 
atividades de ensino, através do auxílio na elaboração do material didático, listas de exercícios e gabaritos. Também 
proporciona ao discente lapidar sua iniciação na tarefa de ensino dentro sala de aula, a medida que permite o discente a 
experiência de preparar e ministrar aulas (exercícios) com a supervisão do docente. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Resumo das atividades em sala de aula (máximo de 2 horas semanais)  

(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores): 

Atividade Carga horária (em horas) 

Ministrar aulas de exercício (supervisionado). 1h 

Auxiliar o docente em atividades realizadas durante a aula 1h 

  

  

  

 

Resumo das atividades fora de sala de aula (máximo de 2 horas semanais)  

(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores) 

Atividade Carga horária (em horas) 

Aperfeiçoamento do material didático (atualizar e adequar o material já existente). 1h 

Elaboração e atualização das listas de exercícios. 0,5h 

Preparação de aulas de resolução de exercícios. 0,5h 

  

  

  

 

Observações:  

Está vedado aos discentes monitores/tutores ministrarem aulas teóricas sem supervisão do professor responsável pela 

disciplina. 

 

Submetido em: _____/______/_____ 

_____________________________________ 

Assinatura do prof. Responsável pelo Projeto  

 

 

Avaliado pelo PGMC em ____/____/____ 

(   ) Aprovado  

(  ) Reprovado 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Coordenador do PGMC       


