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Regimento da Disciplina Laboratório de Estat́ıstica

II

Para a aprovação na disciplina Laboratório de Estat́ıstica II, exige-se que cada

aluno faça um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que deverá ser orientado

por um professor do Departamento de Estat́ıstica. O TCC no primeiro semestre de

2004, deverá ser feito por um grupo de 2 alunos e, em caso de um número ı́mpar de

alunos matriculados, somente um aluno poderá fazê-lo de modo individual.

• O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser abordado de duas formas:

1. Aplicação: aplicação de técnicas estat́ısticas para resolução de problemas

reais ou

2. Metodologia: estudo da teoria e métodos estat́ısticos para aprofunda-

mento de conhecimento.

• Os temas para o Trabalho de Conclusão de Curso deverão ser acordados entre

professores orientadores e alunos matriculados na disciplina. O tema escolhido

deve ser estabelecido no prazo máximo de uma semana após o ińıcio das aulas.

• Após a escolha dos temas, será agendada uma data para que os alunos apre-

sentem a redação de um projeto de pequisa descrevendo o que será feito no

Trabalho de Conclusão de Curso. Este projeto deverá ser avaliado por uma

banca de 2 professores (o orientador e outro professor do Departamento de

Estat́ıstica).

• A formação das bancas será de responsabilidade dos orientadores e deve ser

homologada em reunião departamental.

• A avaliação final do TCC será realizada na semana de 28/06/2004 a 02/07/2004,

pela banca de professores, através de atribuição de grau ao trabalho e escrito

e a apresentação oral do mesmo.

• A data estabelecida para apresentação do TCC, conforme acordo entre aluno,

orientador e membro da banca, deve ser divulgada até o dia 11/06.

• A presença dos alunos da disciplina CE228 (LAB I) nas apresentações dos

TCC’s não é obrigatória.

• Cada professor poderá orientar no máximo 3 TCC’s.
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• O conceito final será obtido a partir da seguinte média ponderada:

Média Final = Projeto de Pesquisa × 0,3 + (Relatório TCC + Apresentação Oral

e Discussão do TCC)/2 × 0,7

• Para CE229 é necessária a presença dos alunos às reuniões com os respectivos

orientadores. O controle de frequência será tarefa exclusiva do orientador. O

número de faltas de cada aluno será levado em conta para efeito de conceito

final.

• A não entrega das versões finais corrigidas do projeto de pesquisa e/ou TCC,

nas datas estipuladas, implicará na atribuição de grau zero para o aluno na

respectiva tarefa.

• Os trabalhos deverão seguir as normas para publicação da Universidade Fed-

eral do Paraná.

• A versão final do TCC deve ser entregue em 3 cópias destinadas ao: Labo-

ratório de Estat́ıstica, Biblioteca do Setor de Tecnologia e Departamento de

Estat́ıstica.

• Os casos omissos, não previstos neste regimento, serão analisados pelos profes-

sores da disciplina CE229 e, se houver necessidade, pelo Colegiado do Curso

de Estat́ıstica.

Curitiba, 17 de março de 2004.


