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Realização de seminários, de trabalhos desenvolvidos nas diversas áreas ênfase do curso de graduação, por
profissionais da área de estatística que atuam em empresas, universidades ou centros de pesquisas. Entrega de
relatórios dos seminários apresentados.
Apresentar ao aluno as ênfases do curso de graduação em Estatística por meio de situações reais. Proporcionar
ao aluno a oportunidade de escolha por uma dessas ênfases, o que facilitará a comunicação do futuro
estatístico com profissionais de outras áreas do mercado de trabalho.

CONTEÚDO
Legislação profissional: regulamentação da profissão. Sistema CONFE
O mercado de trabalho: mapeamento do mercado de trabalho.
Consultoria: organização de empresa, orçamentação, registros técnicos, custos, responsabilidade civil e
criminal.
Acessoria: Estatística em empresas: realidade e oportunidades. Tendências de mercado da profissão.
Habilidades esperadas do profissional: Condições para o sucesso profissional. Importância da informática.
Líguas. Apresentação de resultados. Importância da comunicação.
Iniciação na profissão: Curriculum Vitae. Recrutamento e seleção. Estágio: importância e atitude no trabalho.
Web: sites de recrutamento e seleção, redes sociais, cuidados com o uso da web: a questão da privacidade.
Concursos.
Ética profissional: A Ética e seus fundamentos. A Ética profissional. Ética e pesquisa. Direitos e deveres do
profissional estatístico.
Pesquisa e pós-graduação: Os cursos de pós-graduação. A questão da multidisciplinaridade do profissional.
Associações científicas. Grupos de pesquisa.
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