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1. Apresentação
Este documento descreve o projeto pedagógico do Curso de Bacharelado

em Estatística do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. O projeto foi elaborado de modo a atender a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, Lei número 9394, de 20/12/1996, e os termos
estabelecidos na Resolução CEG-02/2003 do Conselho de Ensino de Graduação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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3. Histórico da UFRJ e do Instituto de
Matemática
Os cursos de Medicina, criado pela Carta Régia de 05/11/1808, de
Engenharia, criado pela Carta Régia de 04/12/1810 e de Direito, reconhecido
em 31/10/1891, reunidos através do decreto número 11530 de 18/03/1915,
foram o embrião da universidade brasileira. A eles foram se agregando outros
cursos, até a criação da Universidade do Rio de Janeiro, pelo decreto número
14343 de 7/09/1920, reunindo as várias escolas existentes, ainda com objetivos
somente de caráter profissionalizante. A lei número 452 de 05/07/1937 criou a
Unversidade do Brasil, primeira universidade da área federal, tendo por base a
antiga Universidade do Rio de Janeiro e para a qual foram transferidos os cursos
da extinta Universidade do Distrito Federal, através do decreto lei número 1063
de 20/01/1939.
O curso de Matemática (Licenciatura e Bacharelado) passou a fazer parte
de uma das unidades da Universidade do Brasil, denominada Faculdade Nacional
de Filosofia (FNFi), a partir de 04/04/1939. Foi na FNFi que começaram a ser
desenvolvidos programas de pesquisa. Em 1965 a Universidade do Brasil passou
a ser denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Plano de
Reestruturação, aprovado por decreto em 13/03/1967, modernizou a UFRJ para
o formato atual, que preconiza o desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
O Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) foi criado na
UFRJ por ocasião desta última reforma universitária, agregando cursos da antiga
FNFi, além de disciplinas e alguns professores oriundos da Escola de Engenharia,
Escola de Química e Escola Nacional de Geologia, os quais vieram a constituir os
seus institutos básicos, um dos quais foi o Instituto de Matemática, criado pela
resolução 22 de 19/03/1964 do Conselho Universitário da UFRJ. O CCMN se
compõe de cinco Institutos: Matemática, Física, Química, Geociências e
Observatório do Valongo (que é o órgão mais antigo, tendo completado 115
anos de existência) e de um Órgão suplementar: O Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE).
O Instituto de Matemática (IM) tem como objetivo ministrar o ensino e
coordenar a pesquisa em Matemática, Estatística, Atuária, Computação e Ensino
de Matemática na UFRJ, além de realizar atividades de extensão, em especial de
capacitação e reciclagem de professores de Matemática de Ensino Fundamental
e Médio, das rede pública e particular.
Todas as disciplinas de Matemática dos cursos de graduação da UFRJ são
de responsabilidade do IM. Além disso mantém 6 cursos de graduação
(Bacharelado e Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Matemática
Aplicada, Ciência da Computação, Estatística e Atuária), um curso de
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especialização para professores de ensino fundamental e médio e 5 programas
de pós-graduação (Matemática, Matemática Aplicada, Estatística, Computação,
Ensino de Matemática). Participa também de um programa de mestrado
interdisciplinar, junto com a COPPE e o Instituto de Química, na área de
Epistemologia da Ciência.
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4. Estrutura Acadêmico-administrativa
4.1. Estrutura Administrativa

A administração superior da UFRJ é liderada pelo Reitor, auxiliado em suas
funções pelos Pró-Reitores, encarregados dos diversos setores da Universidade,
a saber:
 Pró-reitoria de Graduação (PR1)
 Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2)
 Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PR3)
 Pró-reitoria de Pessoal (PR4)
 Pró-reitoria de Extensão (PR5)
 Pró-reitoria de Gestão e Governança (PR6)
A UFRJ se divide ainda em Centros Universitários, cada um deles dirigido
por um Decano. Os Centros são formados por Unidades, cada uma delas
dirigida por um Diretor e podem contar também com Órgãos Suplementares na
sua composição. As Unidades, por sua vez, se dividem em Departamentos,
cada um deles dirigido por um Chefe. Fazem também parte da estrutura
administrativa de cada Unidade os Diretores Adjuntos e os Coordenadores de
Curso, que auxiliam o diretor em suas funções. Os Centros Universitários da
UFRJ são os seguintes:
 Centro de Ciências Matemáticas de da Natureza(CCMN)
 Centro de Letras e Artes (CLA)
 Centro de Filosofia e Ciências Humanas(CFCH)
 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas(CCJE)
 Centro de Ciências da Saúde(CCS)
 Centro de Tecnologia(CT).
Também com categoria de Centro Universitário, a UFRJ mantém o Fórum de
Ciência e Cultura, com a finalidade de promover o debate e a síntese dos
estudos referentes ao progresso dos vários setores do conhecimento, bem como
dos problemas brasileiros, a difusão científica e cultural e a preservação do
patrimônio histórico, artístico e cultural e da natureza brasileira. As Unidades do
CCMN são as seguintes:
 Instituto de Matemática (IM)
 Instituto de Física (IF)
 Instituto de Química (IQ)
 Instituto de Geociências (IGEO)
 Observatório do Valongo
Conta ainda com 1 Instituto Especializado:
 Núcleo de Computação Eletrônica
O Instituto de Matemática se divide em 4 Departamentos:
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Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de

Ciência da Computação (DCC)
Matemática (DM)
Métodos Estatísticos (DME)
Matemática Aplicada (DMA)

4.2. Órgãos Deliberativos

O órgão deliberativo máximo da Universidade é o Conselho Universitário
(CONSUNI), presidido pelo Reitor. Os Cursos de Graduação, no âmbito da
administração superior, estão sob responsabilidade da Pró-Reitoria de
Graduação, cujo órgão deliberativo é o Conselho de Ensino de Graduação
(CEG), presidido pelo Pró-Reitor correspondente. Os Centros, Unidades e
Departamentos também possuem um conselho como órgão deliberativo. No
caso de cada Centro, esse órgão é o Conselho de Coordenação do Centro,
presidido pelo respectivo Decano; no caso de cada Unidade, a Congregação
presidida pelo Diretor e, no caso de cada Departamento, o Corpo Deliberativo,
presidido pelo Chefe. A periodicidade de reuniões e a composição destes
órgãos varia de acordo com o caso. Em todos eles, porém, os estudantes
contam com um determinado número de represenantes, com direito a voz e
voto nas decisões. Também os professores e técnicos administrativos têm
representantes e direito a voz e voto.

4.3. Colegiado dos Cursos

O regimento do IM prevê um coordenador para cada curso de graduação,
uma comissão para cada curso de graduação da Unidade e um diretor adjunto
de graduação para a Unidade. Entretanto, como as grades curriculares de cada
curso têm como interseção várias disciplinas e como o corpo docente de cada
curso também tem docentes em comum, foi aprovada pela Congregação do IM
(12/2005) a criação de um Conselho de Cursos (COC) único para todos os
cursos, presidido pelo Diretor Adjunto de Graduação, cujos membros são os
coordenadores de cada curso e a (o) chefe da secretaria acadêmica do IM. O
Conselho de Cursos é auxiliado pela COAA (Comissão de Orientação e
Acompanhamento Acadêmico), instituída pelo CEG através da Resolução 03/1997
(ver item 5.2). O COC e a COAA realizam pelo menos duas reuniões ordinárias
em cada período letivo e reuniões extraordinárias, quando necessário.
4.3.1. Atribuições de Coordenador de Curso de Graduação do IM



zelar pela normalidade do oferecimento do curso em cada semestre letivo;
efetuar o planejamento da grade horária de cada período letivo; para
posterior homologação pelo Conselho de Cursos;
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dar parecer sobre solicitações de trancamentos de disciplinas,
trancamento de matrículas, equivalência de disciplinas, de rematrícula por
conclusão de cursos e aceitação de disciplinas optativas de escolha
condicionada, por parte de alunos do curso, para posterior homologação
pelo Conselho de Cursos;
propor número de vagas de transferência externa, mudança de curso,
matrícula com isenção de vestibular, para posterior homologação pelo
Conselho de Cursos;
zelar pela qualidade do ensino ministrado aos alunos do curso, levando ao
Conselho de Cursos as falhas e problemas que não possa eventualmente
solucionar;
atualizar, junto ao Núcleo Docente Estruturante (NDE, com caráter
propositivo) e evitando superposições, omissões ou incongruências, as
ementas, programas, pré-requisitos e bibliografias das disciplinas que
constituem o currículo do curso, de acordo com o PPC (projeto
pedagógico do curso) e as normas aprovadas pelo CEG e pelo MEC, para
posterior homologação pelo Conselho de Cursos e Congregação do IM;
propor, junto ao NDE, atualização de acervo das bibliotecas de graduação
da UFRJ pertinente ao seu curso ao Conselho de Cursos, para posterior
encaminhamento aos órgãos competentes;
propor, junto ao NDE, atualização da grade curricular do curso, para
posterior apreciação pelo Conselho de Cursos, Congregação do IM e CEG;
propor ou apreciar os planos de trabalhos escolares das disciplinas do
curso, como sejam, aulas, trabalhos práticos, seminários, a cargo de
Departamentos, harmonizar os horários respectivos e acompanhar sua
execução;
exercer funções de orientação e aconselhamento dos alunos do curso em
sua vida escolar;
fixar normas para assinatura de termos de estágio para posterior
homologação pelo Conselho de Cursos;
dar parecer sobre as solicitações de colação de grau dos alunos do seu
curso;
cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho de Cursos, da COAA, da
congregação do IM e do CEG.













4.3.2. Atribuições do Conselho de Cursos do IM




responder pela normalidade do oferecimento dos cursos de graduação
do IM em cada semestre letivo perante a Direção do Instituto;
estabelecer contato com os chefes de departamentos e unidades onde
estão localizadas disciplinas dos cursos para solicitar a disponibilização
das mesmas e respectivos professores em cada semestre letivo;
homologar o planejamento da grade horária de cada período letivo
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realizado por cada Coordenador de Curso;
homologar pareceres dos Coordenadores de Curos sobre solicitações de
trancamentos de disciplinas, trancamento de matrículas, equivalência de
disciplinas,
rematrícula por conclusão de cursos e aceitação de
disciplinas optativas de escolha condicionada, por parte de alunos do
curso;
homologar propostas dos coordenadores de curso sobre número de
vagas de transferência externa, mudança de curso, matrícula com
isenção de vestibular;
homologar atualizações de ementas,
programas, pré-requisitos e
bibliografias das disciplinas que constituem o currículo de cada curso
curso, de acordo com os PPC (projeto pedagógico do curso) e as normas
aprovadas pelo CEG e pelo MEC, para posterior apreciação pela
Congregação do IM;
encaminhar propostas de atualização de acervo das bibliotecas de
graduação da UFRJ feitas por coordenadores de cursos aos órgãos
competentes;
homologar normas para assinatura de termos de estágio elaboradas
pelos coordenadores de cursos;
apreciar propostas de atualização da grade curricular de cursos feitas
por coordenadores dos mesmos, para posterior apreciação pela
Congregação do IM e CEG;
dar parecer sobre propostas de convênios de estágios para posterior
homologação pelo CCMN;
solicitar ao diretor as providências necessárias ao regular funcionamento
do curso;
observar o ensino ministrado, levando à deliberação da congregação do
IM as falhas e problemas que não possa, eventualmente solucionar;
cumprir e fazer cumprir as decisões da Congregação do IM e do CEG;
resolver as questões que lhe sejam submetidas pelos Coordenadores de
Curso;
apreciar recursos interpostos às decisões dos Coordenadores.

4.3.3. Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico(COAA)

A COOA do IM é composta por 9 professores do IM (mandato de 3 anos) e
2 representantes discentes (mandato de 1 ano), escolhidos pela Congregação do
IM. Atualmente sua composição é a seguinte:
 Angela Cássia Biazutti
 Claudson Ferreira Bornstein
 Flávia Maria Pinto Ferreira Landim
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Juan López Gondar
Maria Aguieiras Alvarez de Freitas
Maria Darci Godinho da Silva
Marina Silva Paez
Mônica Moulin Ribeiro Merkle
Nedir do Espírito Santo
 Representante Discente: Pedro Henrique da Costa Braga – DRE:
103107284 (aluno do curso de Licenciatura em Matemática)

Observa-se que além das atribuições descritas 4.3.1., a coordenação do
Curso de Licenciatura em Matemática da UFRJ é subordinada às normas
estabelecidas pelas resoluções CEG 2/94 e CEG 07/03. A primeira estabelece o
funcionamento dos cursos de licenciatura da UFRJ, cria a Comissão Permanente
de Licenciatura, a Comissão Setorial de Curso e a Coordenação de Curso de
Licenciatura, e a segunda dispõe sobre a criação e o funcionamento da Comissão
Permanente de Licenciatura. Os conteúdos dessas resoluções, as composições da
comissões e atribuições podem ser encontradas no Projeto Pedagógico do Curso
de Licenciatura em Matemática.

4.4. Organização do Controle Acadêmico
4.4.1. Sistema de créditos

A UFRJ adota o sistema de créditos e inscrição por disciplinas. Neste
sistema, é oferecida uma série de disciplinas distribuídas em uma grade
curricular recomendada, tendo o aluno a opção de distribuí-las por períodos,
respeitados a periodização recomendada, os requisitos e os horários em que elas
são ministradas.
O crédito é uma medida do número de horas que a disciplina ou o RCC
ocupa dentro do currículo. As atividades relativas a aulas teóricas e práticas têm
seu valor determinado em créditos. O total de créditos concedidos ao aluno em
uma disciplina baseia-se na carga horária semestral que lhe é atribuída durante o
período letivo. Para saber exatamente como é calculado o número de créditos
de uma disciplina de um determinado curso basta observar que: 1 crédito
equivale a 15 horas de aula teórica ou 30 horas de aula prática por semestre.
A disciplina é um conjunto de atividades didáticas, versando sobre um assunto
determinado, de execução restrita a um período letivo, admitindo um sistema de
aferição de rendimento expresso por uma escala de notas e conferindo créditos,
no caso de ocorrer aprovação. Ela é identificada pelo nome, código, ementa,
carga horária e número de créditos. Ela pode ser obrigatória ou optativa, caso
em que poderá ser escolhida dentre um conjunto oferecido (disciplinas
complementares de livre escolha, disciplinas complementares de escolha
condicionada). Algumas disciplinas não poderão ser cursadas antes que se tenha
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obtido aprovação em outra ou outras que são seus pré-requisitos. A inscrição em
uma disciplina será rejeitada automaticamente caso o aluno não tenha sido
aprovado na disciplina exigida como pré-requisito. Outras disciplinas,
denominadas de co-requisitos, deverão ser, em função de exigências do
currículo, cursadas simultaneamente a uma ou mais disciplinas afins.
Os Requisitos Curriculares Complementares (RCC) são quaisquer atividades
didáticas cujas características não correspondam às de uma disciplina e que
sejam exigidas do aluno para a conclusão de seu curso, tais como monografias,
estágios, projetos etc.
4.4.2. A inscrição e trancamento de disciplinas

Cada curso, antes do início do período letivo, promove a inscrição em
disciplinas, que é um ato acadêmico. Este ato é a vinculação do aluno ao
ensino de uma determinada disciplina. A inscrição no IM ocorre em até 4 fases:
pré-inscrição, inscrição, alteração e desistência (trancamento); a primeira tem
seu período definido por calendário elaborado pelo Conselho de Cursos do IM e
as outras 3 têm seu período definido por calendário acadêmico da UFRJ.
A pré-inscrição consiste em encontro de cada aluno com seu orientador
acadêmico, em horário pré-agendado, ou com a coordenação do curso, para
aconselhamento sobre a inscrição.
A inscrição pode ser feita on-line pelo aluno, diretamente no SIGA (Sistema de
Gerenciamento Acadêmico), sistema computacional, por via de pedido, que
deverá ser posteriormente efetivado pela Coordenação do Curso, também on-line
no SIGA, e por via direta, isto é, pelo Coordenador de Curso ou pela Secretaria
Acadêmica a pedido do aluno. Após o prazo final de cada período de inscrição, é
recomendável que o aluno processe a emissão da Confirmação de Registro de
Inscrição em Disciplinas (CRID). Através do Pedido de Inscrição em Disciplinas as
solicitações de inscrição estarão sujeitas aos critérios estabelecidos pelo
Coordenador de Curso. Estas inscrições só constarão no Diário de Aulas e na
CRID após a correspondente efetivação. A CRID também pode ser obtida on-line
do SIGA.
Após a inscrição, o aluno poderá mudar de ideia, substituindo disciplina ou se
inscrevendo em outra, desde que não tenham ocorrido dez dias do início do
período letivo. O aluno da UFRJ pode enriquecer o seu currículo cursando
disciplinas de outros cursos da UFRJ, desde que sejam atendidos os seguintes
critérios: disponibilidade de vagas, requisitos da disciplina, compatibilidade de
horários e aceitação do Departamento responsável pela disciplina. Devem ser
respeitados os números mínimos e máximos de créditos: 06 e 32. O número de
disciplinas que não integram o currículo do aluno não pode exceder 1/3 do
número total de disciplinas no qual está inscrito, e o número total de créditos das
disciplinas que não integram o currículo do aluno não pode ser superior ao
número total de créditos das disciplinas de seu currículo.
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O aluno poderá desistir da Inscrição em Disciplina, com autorização do Professor
Orientador ou da Coordenação do Curso, desde que ainda não tenha decorrido
um quarto do período letivo. Este ato acadêmico chama-se Trancamento de
Inscrição e pode ser feito on-line ou por escrito, com posterior efetivação.
4.4.2.

O Trancamento de matrícula

A solicitação de trancamento de matrícula é feita no IM através do
preenchimento de formulário específico, em períodos fixados pelo CEG
semestralmente. Cabe ao Conselho de Cursos do IM, de acordo com o parecer
do professor orientador, ou da Coordenação do Curso ou da Comissão de
Orientação Acadêmica, autorizar o pedido. O aluno ingresso na UFRJ por
vestibular só terá pleno direito ao trancamento de matrícula após cursar, com
aproveitamento, um mínimo de 12 créditos. A matrícula só poderá permanecer
trancada por, no máximo, seis períodos consecutivos.
Se não solicitar o retorno à Universidade no devido prazo, a matrícula será
cancelada, registrando-se, no histórico escolar, a menção “matrícula cancelada
por abandono de curso”. O cancelamento de matrícula é a cessação total do
vínculo do aluno com a Universidade. Cabe ao Decania do CCMN efetuar o
cancelamento da matrícula, que poderá ser voluntário (quando se tratar de
transferência para outra instituição de ensino ou de solicitação do interessado)
ou por ato administrativo, quando o aluno: - deixar de se inscrever em
disciplinas em um período letivo; - obtiver coeficiente de rendimento (CR)
inferior a 3,0 em três períodos regulares consecutivos (exceto em períodos
especiais), não sendo esta contagem interrompida por períodos de trancamento
ou de cancelamento de matrícula; - ultrapassar o prazo máximo de integralização
curricular; - cursar, sem aproveitamento, a mesma disciplina, por quatro vezes; sofrer sanção disciplinar nos termos do código disciplinar da Universidade; concluir o curso.
4.4.3. Mudança de curso

O aluno que quiser mudar de curso deverá procurar a unidade em cujo
âmbito se localiza o curso para o qual deseja se transferir. Cabe ao Decano
decidir sobre os pedidos de transferência entre os cursos, amparado pela
resolução CEG/UFRJ no 7/72, que aponta o índice de procura dos cursos como
um dado importante a ser considerado no processo de análise. Além do índice de
procura, também são observados o tempo de escolaridade e a aprovação nas
disciplinas básicas. Quando um aluno que ingressou na UFRJ, por vestibular,
requer transferência de curso, desejando passar de um curso de menor índice de
procura para outro de maior índice de procura, no ano de seu ingresso, a
transferência é negada, liminarmente, quando a situação do aluno está incluída
em uma das seguintes hipóteses: a) ainda não tenham decorridos dois anos de
efetiva escolaridade desde o vestibular; b) não tenham sido cursadas, com
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aproveitamento, todas as disciplinas básicas do curso em que o aluno esteja
matriculado. O pedido do aluno é examinado pela Coordenação do curso, a qual
dá parecer sobre o mesmo com base nas normas internas do curso e o
encaminha `a Decania do CCMN para a decisão final.
4.4.3. Calendário Acadêmico

O calendário acadêmico, definido pelo Conselho de Ensino de Graduação
(CEG) e homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI), define as datas
limites de início e término de períodos; e os prazos para divulgação das
disciplinas, de trancamento de matrícula, de previsão de turmas, de inscrição em
disciplinas, de trancamento e de encerramento de disciplinas. O calendário
acadêmico define, também, os prazos de digitação de formulários específicos dos
seguintes itens: divulgação das disciplinas e critérios de alocação de alunos;
previsão de turmas; período de inscrição; período de alteração de inscrição;
período de desistência (trancamento) de inscrição; prazo de trancamento de
matrícula; prazo de rematrícula trancada (destrancamento); e prazo para registro
de graus e freqüência. O calendário acadêmico tem duzentos dias de atividades
acadêmicas efetivas que devem incluir atividades didáticas formais, atividades de
extensão e avaliações. A data do início do período de aulas deve estar
sincronizada com as datas de inscrições e trancamento de disciplinas. Cada
unidade, ao oferecer disciplinas, deverá informar aos alunos as modalidades
(período) e as datas de início e término das atividades.
4.4.4. O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA)

É um sistema de acesso via web, desenvolvido pelo Núcleo de Computação
Eletrônica da UFRJ (NCE), através do qual alunos, professores e funcionários
podem obter informações e fazer determinadas atualizações referentes ao
registro acadêmico. Alguns serviços disponibilizados pelo SIGA, na página de
boas-vindas, têm prazos determinados no calendário dos atos acadêmicos,
aprovados nos Conselhos Superiores da Universidade. As permissões para
consultas e operações são concedidas pela Divisão de Registro de Estudantes
(DRE), conforme o perfil de cada usuário. Cada aluno da UFRJ, tem um perfil que
lhe dá os seguintes direitos:
 pedidos de inscrição em disciplinas;
 alteração e trancamento de pedido de inscrição em disciplinas;
 alterações de dados pessoais;
 consulta e emissão do Comprovante de Inscrição em Disciplinas (CRID);
 consulta e emissão do Boletim Escolar não oficial;
 consulta e emissão do Histórico Escolar não oficial;
 consulta e emissão da grade horária do seu curso;
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consulta e emissão da distribuição curricular recomendada de qualquer
curso da UFRJ
 emissão de declarações.
Para ter acesso ao SIGA, deve-se estar conectado à Internet e acessar a página
http://intranet.ufrj.br (observe a ausência de www). No primeiro acesso de um
aluno, aparece a instrução para digitar o número do seu CPF no campo
correspondente à identificação, e como senha, o seu número de registro do DRE,
que lhe será informado no ato da matrícula, e para clicar no botão “Iniciar
sessão”. Após sua identificação, surgirá a segunda tela, onde, antes de clicar no
ícone correspondente ao SIGA, o aluno deverá alterar sua senha e cadastrar seu
e-mail (cada aluno recebe um e-mail ao se inscrever em disciplinas no IM,
cadastrado pelo laboratório de informática de graduação, LIG-IM ou LCI-IM) sem
o qual não será permitido o acesso ao sistema.
4.4.5. O Boletim de Orientação Acadêmica (BOA)

É o documento mais completo sobre a vida acadêmica do aluno, sendo,
inclusive, necessário para a emissão do diploma. Além das notas e número de
créditos das disciplinas nas quais o aluno obteve bom desempenho, aprovações,
rematrícula, coeficiente de rendimento no período, data de conclusão do curso, o
BOA contém, também, informações como:
-versão curricular pela qual o aluno é regido e número de créditos necessários à
conclusão do curso;
- atividades acadêmicas (ou as equivalentes dispensadas ou cursadas com
aproveitamento e seus respectivos graus e número de créditos;
- notas e Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA);
- períodos de inatividade (trancamento e cancelamento);
- períodos com CRA inferior a 3;
- número de períodos cursados e máximo para integralização do curso;
- atividades acadêmicas cursadas ou dispensadas, não explicitadas na versão
curricular do aluno;
- freqüência de reprovações;
- indicação das disciplinas ainda não cursadas com as seguintes informações:
inscrição facultada (se existir requisito, já foi cumprido), inscrição vedada (não
cursou o pré-requisito) e cursando (já inscrito no momento da emissão do BOA).
4.4.5. O
Coeficiente de Rendimento (CR),
o Coeficiente de
Rendimento Acumulado (CRA) e o Histórico Escolar Oficial
O rendimento do aluno na Universidade, por período e ao final do curso é
traduzido por um coeficiente de rendimento (CR), calculado ao final de cada
período, e por um coeficiente de rendimento acumulado (CRA), ambos
representados pela média ponderada das notas finais obtidas em cada disciplina,
tendo como peso o número de créditos que a disciplina confere. O histórico
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escolar é o documento oficial da Universidade no qual constam os graus obtidos
nas disciplinas cursadas, com aprovação, em períodos anteriores. Pode ser
solicitado, quando for necessário, junto à DRE/PR-1. O histórico escolar oficial é
um documento que difere do BOA por não incluir as reprovações. Nele constam
os graus obtidos nas disciplinas cursadas, com aprovação, bem como todos os
atos acadêmicos praticados pelo aluno. O histórico é um documento diferente do
boletim que, além de não ser documento oficial, inclui as reprovações obtidas.
4.4.6. Lançamento de graus e frequência

A escala de aferição do aproveitamento do aluno é representada por graus
de 0 a 10, arredondando-se para o valor mais próximo com apenas uma casa
decimal. Para ser aprovado e, consequentemente, obter o crédito na disciplina, o
aluno precisa ter o grau final igual ou superior a 5. Este grau exprime, em
caráter definitivo, o aproveitamento do aluno e é obtido através de provas,
trabalhos, exames ou outro elemento de avaliação estabelecido pelo professor da
disciplina. Para ser aprovado não basta só ter boa nota, é preciso também
comparecer às aulas, pois além do grau final igual ou superior a 5, o aluno
precisa frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas no período. O aluno
que não atingir esta frequência será reprovado, independentemente do grau
obtido. O aluno reprovado por média ou frequência, quando inscrito novamente,
deverá repetir a disciplina integralmente, sujeitando-se tanto à nova avaliação
quanto à frequência.
4.4.7. Alunos em situação de risco de cancelamento de matrícula por
insuficiência de rendimento acadêmico

De acordo com a Resolução CEG 05/89, Art. 1o, será passível de
cancelamento por insuficiência de rendimento acadêmico a matrícula do aluno de
graduação da UFRJ que se enquadrar em pelo menos uma das seguintes
hipóteses:
(i) obter coeficiente de rendimento acadêmico inferior a 3,0 (três) por três
períodos regulares consecutivos, não sendo esta contagem interrompida por
períodos de trancamento ou cancelamento de matrícula;
(ii) ultrapassar o prazo máximo de integralização curricular;
(iii) cursar, sem aproveitamento, a mesma disciplina por quatro vezes.
A mesma Resolução considera em situação de risco de cancelamento de
matrícula os alunos em pelo menos uma das situações:
(1) obter coeficiente de rendimento acadêmico inferior a 3,0 (três) por um
período letivo regular;
(2) ultrapassar 70% do prazo máximo de integralização curricular;
(3) cursar, sem aproveitamento, a mesma disciplina por duas vezes.
A orientação acadêmica dos alunos em situação de risco é de responsabilidade
direta da COAA, de forma a promover a recuperação da situação acadêmica do
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aluno, evitando que este venha a se enquadrar em umas das hipóteses de
cancelamento de matrícula acima. Para tal devem ser identificados os fatores
que contribuem para o baixo rendimento do aluno e traçadas estratégias
acadêmicas objetivando sanar tais dificuldades.
No caso do aluno chegar a uma das situações (i), (ii) ou (iii) acima, será
automaticamente aberto pela DRE um processo de cancelamento de matrícula,
que será então enviado à Unidade do aluno, no caso, o Instituto de Matemática.
O coordenador do curso deverá, a partir de entrevista pessoal e análise da vida
acadêmica pregressa do aluno, analisar as possibilidades de recuperação,
emitindo parecer favorável ou contrário ao cancelamento de matrícula. Este
parecer será então homologado pela COAA e pela Congregação da Unidade,
cabendo ao Decano do Centro, no caso o CCMN, a decisão final do processo. No
caso desta decisão ser pelo cancelamento de matrícula, o aluno poderá ainda
recorrer ao CEG.
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5. Atenção aos Discentes
5.1. Apoio pedagógico e psicopedagógico

Proporcionado pela DISAE - Divisão de Saúde do Estudante, integrante da
Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SuperEst) tem como missão
promover a qualidade de vida do estudante no seu ambiente acadêmico. A
DISAE tem em seu quadro de pessoal os seguintes profissionais: uma Docente
Enfermeira (Diretora), um Assistente Social, duas Psicólogas e um Assistente
em Administração. É composta por três seções: Seção de Atenção à Saúde
Física, Seção de Atenção à Saúde Psicossocial e Seção de Promoção e
Prevenção à Saúde. Trabalha em equipe com as outras Divisões da SuperEst,
ou seja, com a Divisão de Assistência ao Estudante (DAE), Divisão de Inclusão,
Acessibilidade e Assuntos Comunitários (DINAAC) e Divisão de Residências
Estudantis (DIREST).

5.2 Programa de Orientação e Acompanhamento Acadêmico

O Programa de Orientação e Acompanhamento Acadêmico para os cursos
de graduação do Instituto de Matemática é de responsabilidade da Comissão de
Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA), que coordena as atividades
do Corpo de Professores Orientadores (CPO), conforme estabelecido na
Resolução CEG 03/97. Este Programa visa propiciar uma orientação segura e
criteriosa, tendo em vista a formação integral do aluno e a conclusão do curso de
graduação. No ato da matrícula no curso, cada aluno recebe o nome de um
professor para ser seu orientador acadêmico, indicado pela coordenação do
curso. Considerando o desempenho e a capacidade de cada aluno, é atribuição
desse professor orientar e autorizar os atos acadêmicos relativos,
fundamentalmente, a elaboração do plano de estudos para cada período letivo,
atuando na inscrição em disciplinas e na alteração de inscrição (inclusão e
exclusão de disciplinas) dentro dos prazos regulares estabelecidos pelo Conselho
de Ensino de Graduação. A COAA estabelece duas reuniões do aluno com o
orientador por semestre e quantas mais se fizerem necessárias, a pedido do
orientador ou do aluno. Os alunos são incentivados ainda a procurar o orientador
para esclarecer quaisquer dúvidas relativas a opções acadêmicas, possibilidades
profissionais, monitorias, iniciação científica, pós-graduações, ou, simplesmente
trocar ideias. É reservado ao aluno o direito de trocar de orientador acadêmico,
em qualquer momento do curso, para qualquer outro professor participante do
CPO, com a concordância deste.
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5.3 Bolsas de Assistência Estudantil
5.3.1. Bolsa Moradia

A UFRJ dispõe de Alojamento Estudantil, situado no campus da Ilha do
Fundão, com 504 quartos, distribuídos igualmente em dois blocos - feminino e
masculino. Com base em levantamento feito nos últimos quatro anos, verificouse que o número de vagas oferecidas pela Universidade tem sido muito inferior
ao número de alunos que solicitam esse benefício, tornando-se assim o processo
de seleção bem rigoroso. Dessa forma, anualmente, a DAE (Divisão de
Assistência ao estudante) é responsável pela realização de seleção sócioeconômica dos alunos candidatos às vagas para o Alojamento Estudantil. A
concessão inicial do benefício-moradia faz-se mediante avaliação das condições
sócio-econômicas e da distância do local de moradia do aluno e de sua família.
Esse benefício tem caráter temporário (pelo período de doze meses, renovável
anualmente), individual e intransferível, sendo vedada a co-habitação mesmo
que temporária. O Edital para a seleção de novos alunos para o Alojamento
Estudantil, é sempre divulgado no início do primeiro período letivo, e distribuído
em todas as Unidades de Ensino de Graduação da UFRJ. A ficha de inscrição e a
lista de documentos necessários estarão disponíveis na DAE a partir da
divulgação do Edital. A inscrição só ocorre uma vez por ano. Mesmo os calouros
de segundo semestre, devem se inscrever no primeiro semestre. Considerando o
número de alunos inscritos e a complexidade do processo de seleção
(entrevistas, análise de documentação sócio-econômica e visita domiciliar) o
resultado da seleção é divulgado em geral no início do segundo semestre.
5.3.2. Bolsa Auxílio

Faz parte da política de assistência ao estudante. Assim como o
alojamento, a inscrição para candidatar-se a essa modalidade de bolsa ocorre
uma vez por ano. A DAE (Divisão de Assistência ao estudante) é responsável
pela realização de seleção sócio-econômica dos alunos candidatos às vagas. Em
2005 foram oferecidas 250 bolsas dessa modalidade. O acompanhamento dos
bolsistas será semestral e de responsabilidade das COAAs e/ou coordenação de
Graduação das unidades de ensino de origem, sendo supervisionado pela Divisão
de Ensino – DEN - Superintendência Geral de Ensino de Graduação e Corpo
Discente (SG-1). (Resoluções CEG-01/2003 e CEG-02/2004)
5.3.3. Bolsa Apoio

Faz parte da política de assistência ao estudante. Assim como o
alojamento, a inscrição para candidatar-se a essa modalidade de bolsa ocorre
uma vez por ano. A DAE (Divisão de Assistência ao estudante) é responsável
pela realização de seleção sócio-econômica dos alunos candidatos às vagas. Em
2005 foram oferecidas 262 bolsas dessa modalidade. Na bolsa apoio, há também
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um estágio de 12 horas semanais a ser realizado. Para alunos ingressantes, esse
estágio se dá no sistema SiBi(Bibliotecas), mas, a partir do segundo ano, os
bolsistas podem escolher diversos projetos de estágio que são submetidos à
DAE, para este tipo de bolsa. (Resoluções CEG-04/2003 e CEG-01/2004)

5.4 Bolsas de laboratório

A Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ oferece um programa institucional
de bolsas de Estágio em Laboratórios de Informática da UFRJ. Podem
candidatar-se ao estágio os alunos da UFRJ que estejam regularmente
matriculados, que possuam CRA (coeficiente de rendimento acumulado) igual ou
superior a 6,0 (seis) e que não tenham sofrido sanção disciplinar. A bolsa tem
vigência de um ano e não pode ser acumulada com qualquer outra concedida
pela UFRJ, exceto as Bolsa Auxílio e Auxílio Manutenção. A bolsa pode ser
cancelada por desistência do aluno, a pedido do responsável pelo laboratório,
por trancamento de matrícula, por sanção disciplinar ou por desempenho
insatisfatório no estágio.
A inscrição é realizada na Unidade responsável pelo Laboratório de Informática.
A Unidade divulga as bolsas disponíveis, as condições para inscrição e o processo
seletivo, de forma pública e acessível aos interessados, incluindo referências à
Resolução CEG 01/05 e ao Edital.
Os candidatos a estágio inscritos são submetidos a processo seletivo público
segundo normas gerais da Unidade, em conformidade com a Resolução 01/2005
do CEG. O preenchimento das bolsas é feito pelos candidatos aprovados
segundo as normas da Unidade, alocados em ordem decrescente de
classificação, até o limite das vagas fixadas.
O responsável pelo Laboratório orienta o bolsista nas atividades previstas, o
alunoexecuta o plano de atividades apresentado, cumpre a carga horária
semanal estipulada e apresenta um relatório final de estágio.

5.5 Bolsas monitoria

A UFRJ possui programa de bolsas de monitoria há muitos anos. Podem
candidatar-se à Monitoria de uma disciplina ou requisito curricular complementar
os alunos regularmente matriculados que comprovem terem sido aprovados na
disciplina ou requisito curricular complementar com grau igual ou superior a 7,0
(sete), devendo seu coeficiente de rendimento acumulado (CRA) ser igual ou
superior a 6,0 (seis) e que não tenham sofrido sanção disciplinar. (Resolução
CEG 04/2004).

5.6. Empresa Júnior

A empresa júnior é uma empresa como qualquer outra, só que
administrada e composta só por alunos da graduação. O aluno que participa de
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uma empresa júnior adquire experiência empresarial antes de estar formado,
pois tem a oportunidade de desempenhar diversas tarefas nas áreas financeira,
de administração, de marketing, projetos e recursos humanos. Funcionando nos
moldes de uma empresa de consultoria, a empresa júnior desenvolve estudos na
forma de projetos para seus clientes, contando com o respaldo técnico dos
professores.
EjCM – Empresa jr. de Consultoria em Informática:
Prédio do CCMN, Decania do CCMN, sala D9,
tel.: 3938 9444 e telefax 3938 9442.
http://www.ejcm.com.br
e-mail: ejcm@ejcm.com.br
Para ser um empresário júnior basta estar cursando qualquer período do curso
cujos egressos estão relacionados com a área de atuação da empresa, ter
iniciativa, determinação e, o mais importante, ter o perfil estabelecido pela
empresa. O processo de seleção ocorre todo início de período, mediante
apresentação de currículo na empresa, pessoalmente ou por e-mail.

5.7 Divulgação dos trabalhos dos alunos

Os meios mais comuns de divulgação dos trabalhos dos alunos são: livros
de resumos de trabalhos de iniciação científica, lista informatizada dos trabalhos,
incorporação de monografias ao acervo das Bibliotecas ou sua divulgação
eletrônica, revista eletrônica de iniciação científica do IM.
5.7.1. Jornada de Iniciação Científica e Iniciação Artística e Cultural

A UFRJ organiza anualmente a “Jornada de Iniciação Científica e Iniciação
Artística e Cultural”, na qual todos os alunos de Iniciação Científica apresentam
seus trabalhos, cujos resumos são publicados pela Universidade em anais. O
objetivo principal é despertar a vocação científica e incentivar novos talentos
potenciais entre estudantes de graduação, mediante sua participação em
projetos de pesquisa, preparando-os para o ingresso na pós-graduação. O aluno
é orientado por um professor e recebe bolsa de estudos, denominada Bolsa de
Iniciação Científica, financiada por agências de fomento à pesquisa. As Jornadas
de Iniciação Científica e de Iniciação Artística Cultural são aprovadas em sessão
conjunta dos Colegiados Acadêmicos e apresentam, ao final, sessões de
melhores trabalhos em cada um dos seis Centros Universitários, bem como uma
sessão final em que são conferidas as Menções Honrosas e distribuídos os
Prêmios fomentados pela Fundação Universitária José Bonifácio.
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5.8. Representação Discente
Na UFRJ, existe o Diretório Central dos Estudantes, DIRETÓRIO CENTRAL
DOS ESTUDANTES MÁRIO PRATA (DCE), que representa todos os estudantes da
UFRJ. Após ter sido fechado pela ditadura militar, foi reaberto em 1979,
recebendo esse nome em homenagem a seu último presidente, Mário Prata,
assassinado pelo poder militar. A função do DCE é representar os estudantes de
graduação nos mais diversos níveis da instituição (CEG, CONSUNI, CEPG etc.),
participando das tomadas de decisões acadêmicas.
O DCE, além de representar os estudantes nas decisões de poder da UFRJ,
também organiza atividades culturais, festas e shows, integrando os estudantes
de todas as Unidades acadêmicas, assim como com as outras universidades. O
DCE está localizado no campus da Praia Vermelha, em Botafogo. Em cada
Unidade existe um Centro Acadêmico (CA), entidade que, assim como o DCE,
através de suas respectivas diretorias, são representantes dos discentes. No caso
do IM, são dois CA, um que representa todos os alunos de graduação do IM,
exceto os do curso de Ciência da Computação e o CAINFO para estes últimos.

26

6. Diretrizes Gerais dos Processos de Avaliação
6.1. Avaliação do Trabalho Pedagógico (processo ensinoaprendizagem)

O ato de avaliar será um processo contínuo e permanente com função
diagnóstica, processual e classificatória e será feito de maneira a possibilitar a
constante reflexão sobre o processo formativo do aluno. Deverá ainda ocorrer de
tal forma que possibilite o desenvolvimento pleno do discente em suas múltiplas
dimensões: humana, cognitiva, política, ética, cultural e profissional.
Cada professor terá autonomia para propor, dentro de sua disciplina, as
formas ou instrumentos avaliativos que julgar mais adequados às suas
especificidades e peculiaridades de seu trabalho pedagógico, respeitadas as
normas aprovadas pelo CCMN (ver o item 17.1.). Será recomendado, entretanto,
que os instrumentos de avaliação sejam feitos de modo diversificado e aplicados
ao longo do processo de aprendizagem e não apenas ao final de cada semestre
letivo. Haverá, ainda, a possibilidade de realização de provas substitutivas. As
propostas dos docentes para a avaliação da aprendizagem dentro de cada
disciplina constarão nos planos de curso feitos semestralmente. A Comissão de
Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) estará atenta à adequação
das propostas individuais à concepção de avaliação deste projeto pedagógico,
para sua aprovação final.

6.2. Avaliação do Projeto Pedagógico

Considerando que a qualidade acadêmica está efetivamente ligada ao
cumprimento da função social da Universidade, que é de ensinar, pesquisar e
praticar a extensão em favor do desenvolvimento dos sujeitos e da sociedade
como um todo, estão previstas diferentes formas de avaliação do Projeto
Pedagógico. Ao longo de seu processo de implantação, avaliações anuais serão
realizadas com o objetivo de aperfeiçoar a proposta pedagógica em seus
diferentes momentos de implementação, buscando manter sua qualidade e
fidelidade aos seus princípios fundamentais. Este procedimento permitirá
perceber os avanços e as fragilidades no processo de aprendizagem a tempo de
possibilitar mudanças na realidade dos espaços de formação profissional.
Também possibilitará redirecionar, caso seja necessário, os objetivos, a
identidade profissional delineada, a organização curricular, as formas de
implementação e as condições de funcionamento do curso. Este processo será
coordenado pelo COC.
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A atuação do corpo docente em sala de aula será também avaliado
semestralmente com a participação dos alunos, realizada através de questionário
padrão, respondido de forma anônima. O aluno avaliará cada disciplina cursada,
sob diferentes aspectos. Os resultados serão analisados pelo COC, para
aprimoramento do Projeto Pedagógico e correção de falhas.
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7. Atividades Acadêmicas Articuladas ao
Ensino de Graduação
7.1. Iniciação Científica

Os alunos do IM são fortemente incentivados a realizar atividades de IC. As
atividades de IC no IM são institucionais e datam de mais de 30 anos. A UFRJ
conta com um programa institucional de bolsas, além da cota do CNPq. Os
alunos apresentam seus trabalhos nas Jornadas anuais de Iniciação Científica;
praticamente uma semana de atividades, incluindo palestras, painéis, etc.

7.2. Estágio nos LIGs

A UFRJ tem um programa institucional de estagiários para os Laboratórios de
Informática de graduação, atualmente com 100 estagiários, com bolsa de 1 ano,
renovável. O IM conta atualmente com 21 estagiários em seus LIGS.

7.3. Monitoria

A UFRJ tem um programa institucional de bolsas de monitoria, para
estudantes com bom desempenho acadêmico que auxiliam os professores das
disciplinas de graduação. Devido à importância desta atividade na sua formação
acadêmica, os alunos do IM são extremamente incentivados a se inscrever como
monitores. Tais atividades são benéficas não só para os alunos que pretendem
se tornar docentes, como também para qualquer outro que pretenda ser um
profissional que se porte com desembaraço.

7.4. Atividades de Extensão

O IM realiza há mais de 30 anos trabalho social em projetos de
capacitação e reciclagem de professores de Ensino Fundamental e Médio, de
forma institucional (“Projeto Fundão”). Participa também de atividades de
divulgação científica como, por exemplo, na Casa de Ciência da UFRJ, onde a
série de palestras “ Matemática para Poetas”, teve grande sucesso junto ao
público, contribuindo para a divulgação da Ciência e promovendo o intercâmbio
de saberes. Participa também de evento de divulgação dos cursos de graduação
da UFRJ para estudantes e professores de ensino médio (evento “Conhecendo a
UFRJ”). Numa participação conjunta com a Faculdade de Letras da UFRJ,
promove “alfabetização funcional” de Matemática, para adultos, na Favela da
Maré. Este projeto é patrocinado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ.
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Promove cursos de treinamento voltados para o setor empresarial, contribuindo
para a reciclagem profissional em diversas áreas. Em todas estas atividades, a
participação de alunos tem sido fundamental para o seu sucesso.
7.4.1. Programa de extensão: Projeto Fundão

As atividades de extensão desempenhadas pelo Projeto Fundão Setor
Matemática, instituído em 1984, como parte da Rede Rio de Janeiro, apoiada
pelo Subprograma de Educação para a Ciência da CAPES são orientadas pela
convicção de que qualquer ação em prol da melhoria do ensino da Matemática
deve basear-se em pesquisas academicamente qualificadas que, por sua vez,
sejam alimentadas pela permanente interação com o sistema de ensino. Essas
atividades abordam os aspectos:
 conhecimento do processo de aquisição dos conceitos matemáticos pelos
alunos, em pequenos grupos ou em grandes amostras;
 acompanhamento do processo de aprendizagem durante experimentos de
ensino com a utilização de propostas inovadoras planejadas e elaboradas ou
adaptadas pela equipe do Projeto.
A equipe do Projeto Fundão - Setor Matemática constitui-se de professores da
rede de ensino fundamental e médio (professores multiplicadores), alunos de
graduação do IM, principalmente do curso de Licenciatura em Matemática e
professores do Instituto de Matemática. Todos os membros da equipe participam
de todas as etapas do trabalho: discussões, pesquisas, diagnósticos, elaboração
de propostas e de materiais didáticos.
Dentre os principais produtos do trabalho realizado pelo Projeto Fundão Setor Matemática se encontram:
 três livros publicados: em Geometria na Era da Imagem e do Movimento, em
Números Linguagem Universal e em Razões e Proporções;
 diversas apostilas elaboradas, abordando tópicos como funções, geometria,
álgebra, probabilidade, dentre outros, com enfoque voltado para o ensino de
níveis básico e médio;
 curso de Especialização para professores de níveis fundamental e médio de
Matemática (Pós-Graduação em Lato Sensu);
 diversos cursos de Atualização e Extensão para professores de Matemática;
 26 encontros de professores de Matemática, onde são oferecidos diversos
mini-cursos e palestras;
 diversos mini-cursos e oficinas, realizados em diferentes localidades do
Estado do Rio de Janeiro;
 apresentação dos resultados das pesquisas em Congressos Nacionais e
Internacionais, com alto nível de reconhecimento;
 ações integradas com as Secretarias Municipal (SME) e Estadual (SEE) de
Educação do Rio de Janeiro: participação na elaboração da Proposta
Curricular do Município do Rio de Janeiro, participação no planejamento e
execução no Programa de Capacitação de Professores da SME/RJ,

30
participação no Programa Integrado de Atualização Continuada (PIAC) da
SEE/RJ em 1991 e 1992.
A participação voluntária de alunos do curso de Licenciatura no Projeto
Fundão é fortemente incentivada, representando complementação importante na
formação dos mesmos.
7.4.2. Programa de Extensão: Conhecendo a UFRJ

Anualmente a UFRJ recebe milhares de inscrições de jovens que se
candidatam às vagas oferecidas pela Universidade para o acesso aos cursos de
graduação. Devido ao crescente número de solicitações de instituições de ensino
médio, foi organizado, a partir do ano de 2004, pela Divisão de Eventos da PróReitoria de Extensão em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ, o
evento “Conhecendo a UFRJ”. O objetivo do evento foi criar um fórum onde os
alunos de ensino médio possam colher informações que facilitem a escolha do
seu futuro curso.
O envolvimento dos docentes e alunos voluntários da UFRJ na veiculação
das informações sobre os cursos de graduação, composição curricular, perfil do
profissional, mercado de trabalho, produção científica compõem os instrumentos
disponibilizados para que o visitante possa construir o perfil de cada curso. Criase, com esta ação, um ambiente favorável para que a escolha do curso possa ser
feita com maior segurança, ao mesmo tempo em que se dá a oportunidade de
uma antevisão do perfil dos futuros graduandos da instituição.
Todos os cursos de graduação são apresentados através de palestras
ministradas pelos professores-coordenadores de graduação dos diversos cursos
oferecidos pela UFRJ e de exposições em stands, monitorados por alunos de
graduação designados pelos coordenadores de cada curso.
O Instituto de Matemática tem participado deste evento desde seu
primeiro ano. Todos os coordenadores de curso fizeram palestras sobre seus
cursos e o IM foi representado por stand onde estiveram alunos de graduação e
de pós-graduação dos diversos cursos, prestando esclarecimentos aos
estudantes interessados e distribuindo folders com informações adicionais.
Avaliações do evento consistindo em perguntas sobre cada atividade
oferecida mostram que, tanto as palestras como as exposições nos stands, têm
sido extremamente esclarecedoras.
Tal fato demonstra o êxito dos professores-coordenadores de curso da
UFRJ em se comunicar com os alunos e também o sucesso de contar com a
participação dos alunos na exposição da universidade e que estes conseguiram
transmitir de forma clara as suas visões sobre os seus cursos de graduação, a
partir de sua experiência.
Os professores de ensino médio reforçaram como pontos positivos, a
realização do evento, a organização, a infraestrutura e a qualidade, quantidade
de informações, clareza e variedade das palestras. Sugerem que a Universidade
dê continuidade a essa proposta e repita por mais vezes eventos desta natureza.
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Em síntese, a partir das avaliações tanto internas quanto externas, ficou
clara a importância da realização de um evento desta natureza, que solidificará,
ainda mais, o papel social da Universidade Pública no Brasil.

7.5. Estágios Remunerados

Há várias empresas conveniadas com a UFRJ para a prestação de estágio
remunerado. A Divisão de Assistência ao Estudante é a responsável pela
viabilização da celebração e manutenção de convênios entre a UFRJ e
Empresas/Instituições, bem como pela divulgação junto ao corpo discente da
existência de estágios decorrentes destes convênios. Encontram-se em vigor 479
(quatrocentos e setenta e nove) convênios em toda a UFRJ. As empresas
conveniadas podem ser consultadas em http://www.pr1.ufrj.br/pr1/dae.

8. Corpo Docente do Instituto de Matemática
Os docentes do IM estão distribuídos em 4 departamentos, Departamento
de Matemática Pura, Departamento de Ciência da Computação, Departamento
de Métodos Matemáticos, Departamento de Métodos Estatísticos e Departamento
de Matemática Aplicada. A seguir estão listados os docentes lotados em cada
departamento do IM.

8.1. Departamento de Matemática
Adán Jose Corcho Fernandez
Ademir Fernando Pazoto
Aftab Pande
Albetã Costa Mafra
Alexander Eduardo Arbieto Mendoza
Amilcar Pacheco
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Anatoli Leontiev
Andrew James Clarke
Angela Cássia Biazutti
Angela Rocha dos Santos
Antonio Roberto da Silva
Bruno Cesar Azevedo Scárdua
Carlos Arnoldo Morales Rojas
Carlos Diosdado Espinoza Penafiel
Cecília Salgado Guimarães da Silva
Claudia Coelho de Segadas Vianna
Didier Jacques Francois Pilod
Eduardo San Pedro Siqueira
Eleonora Pinto de Moura
Gérard Émile Grimberg
Graham Andrew Craig Smith
Guilherme Augusto de La Rocque Leal
Gustavo Alberto Perla Menzala
Helena Judith Nussenzveig Lopes
Henrique de Melo Versieux
Heudson Tosta Mirandola
Hugo Danilo Fernández Sare
Ilir Snopche
Isaia Nisoli
Jaime Edilberto Muñoz Rivera
Jair Salvador
Jaques Gheiner
Jean Carlos da Silva
Jeferson Leandro Garcia de Araujo
Katrin Grit Gelfert
Laura Patuzzi
Leonardo Magalhães Macarini
Luciane Quoos Conte
Luiz Felipe Rimola Ribeiro da Cruz
Marcelo Tavares Ramos Luiz
Márcia Maria Fusaro Pinto
Maria Aguieiras Alvarez de Freitas
Maria Darci Godinho da Silva
Maria Fernanda Elbert Guimarães
Maria José Pacífico
Marisa Beatriz Bezerra Leal
Maurizio Monge
Michael Benjamin Deutsch
Monica Moulin Ribeiro Merkle
Nedir do Espírito Santo
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Nicolas Paul André Puignau
Nuno Alexandre Martins de Matos Luzia
Paulo Verdasca Amorim
Pedro Gamboa Romero
Rolci de Almeida Cipolatti
Samuel Anton Senti
Selene Alves Maia
Sergio Augusto Romaña Ibarra
Seyed Hamid Hassanzadeh Hafshejani
Stefano Nardulli
Tatiana Marins Roque
Thiago Linhares Drummond
Victor Augusto Giraldo
Walcy Santos
Waldecir Bianchini
Wilton Zumpichiatti Arruda
Wladimir Augusto das Neves
Xavier Carvajal Paredes

8.2 Departamento de Ciência da Computação
Adriana Santarosa Vivacqua
Adriano Joaquim de Oliveira Cruz
Ageu Cavalcanti Pacheco Junior
Angela Maria Gonçalves Leal
Antonio Carlos Gay Thomé
Carla Amor Divino Moreira Delgado
Carlos Alberto da Silva Franco
Claudson Ferreira Bornstein
Daniel Gregório Alfaro Vigo
Daniel Sadoc Menasche
Eber Assis Schmitz
Eduardo Peixoto Paz
Fabio Mascarenhas de Queiroz
Fernando Silva Pereira Manso
Flavia Coimbra Delicato
Flávio Assemany
Gabriel Pereira da Silva
Geraldo Bonorino Xexéo
Geraldo Zimbrão da Silva
Guilherme Chagas Rodrigues
Ivan da Costa Marques
João Antonio Recio da Paixão
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João Carlos Pereira da Silva
João Lauro Dornelles Facó
Jonice de Oliveira Sampaio
José Fabio Marinho de Araujo
Josefino Cabral Melo Lima
Juliana Vianna Valério
Leandro Schaeffer Marturelli
Luis Menasche Schechter
Luziane Ferreira de Mendonça
Marcello Goulart Teixeira
Marcia Helena Costa Fampa
Márcia Rosana Cerioli
Marcos Roberto da Silva Borges
Maria Helena Cautiero Horta Jardim
Maria Luiza Machado Campos
Mario Roberto Folhadela Benevides
Mauro Antonio Rincon
Miguel Jonathan
Mitre Costa Dourado
Nelson Quilula Vasconcellos
Paulo de Figueiredo Pires
Paulo Henrique de Aguiar Rodrigues
Paulo Roberto Godoy Bordoni
Paulo Roma Cavalcanti
Pedro Manoel da Silveira
Rodrigo Penteado Ribeiro de Toledo
Severino Collier Coutinho
Silvana Rossetto
Sulamita Klein
Susana Scheimberg de Makler
Valeria Menezes Bastos
Vinicius Gusmão Pereira de Sá

8.3. Departamento de Métodos Estatísticos
Alexandra Mello Schmidt
Augusto César Gadelha Vieira
Beatriz Vaz de Melo Mendes
Carlos Antonio Abanto Valle
Carlos Eduardo Silva Teixeira
Dani Gamerman
Ernesto Prado Lopes
Fernando Antonio da Silva Moura
Flavia Maria Pinto Ferreira Landim
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Gastão Coelho Gomes
Glauco Valle da Silva Coelho
Helio dos Santos Migon
João Batista de Morais Pereira
João Ismael Damasceno Pinheiro
José Roberto Santos Montello
Kelly Cristina Mota Gonçalves
Leandro Pinto Rodrigues Pimentel
Maria Eulalia Vares
Mariane Branco Alves
Marina Silva Paez
Nei Carlos dos Santos Rocha
Ralph dos Santos Silva
Sérgio Murilo Gomes de Souza
Thaís Cristina Oliveira da Fonseca
Vinicius Pinheiro Israel

8.4. Departamento de Matemática Aplicada
Alejandro Cabrera
Bernardo Freitas Paulo da Costa
Bruno Alexandre Soares da Costa
Cesar Javier Niche Mazzeo
Fabio Antonio Tavares Ramos
Felipe Acker
Flavio Dickstein
Francesco Noseda
Gregório Malajovich Muñoz
Hans-Christian Herbig
Juan López Gondar
Lacramiora Marianty Ionel
Luiz Carlos Guimarães
Marco Aurelio Palumbo Cabral
Mario Jorge Ferreira de Oliveira
Mario Moreira Carvalho de Oliveira
Milton da Costa Lopes Filho
Milton Ramos Ramirez
Monique Robalo Moura Carmona
Nilson da Costa Bernardes Junior
Paulo Goldfeld
Ricardo Martins da Silva Rosa
Stefanella Boatto
Umberto Leone Hryniewicz
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A listagem do corpo docente do IM-UFRJ é periodicamente atualizada.
Detalhespodem ser acessados em
http://im.ufrj.br/listarCorpoDocente.php?status=1.

9. Plano de Carreira e Regimes de Trabalho
O plano de carreira do corpo docente do Instituto de Matemática da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como qualquer outra instituição federal
de ensino superior, é regulamentado e gerido pelo MEC. e seu quadro docente
está distribuído nas seguintes categorias:
Cargo
(carreira antiga)
Prof. Auxiliar
Prof. Assistente
Prof. Adjunto
Prof. Associado
Prof. Titular

Cargo
(carreira vigente)
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível E

Qualificação

Especialização
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor

Os docentes da UFRJ são incentivados permanentemente a realizar as
principais atividades de uma universidade: ensino, pesquisa e extensão. O IM
realizou um levantamento das atividades de seus docentes e foi elaborada uma
tabela de pontuação de atividades, de acordo com o tempo gasto para realizá-las
e a importância das mesmas. Esta tabela foi repassada aos departamentos,
como base para o estabelecimento de regras que beneficiem os docentes com
maior pontuação em cada departamento, por exemplo, concedendo prioridade
para estágios de pós-doutoramento em universidades e centros de pesquisa no
exterior, entre outras. Alguns departamentos do IM já estão de posse de suas
regras há vários anos e outros estão em fase de elaboração das suas. A tabela
que foi repassada aos departamentos contém pontuação para as atividades a
seguir:
Ensino





Graduação
Pós-graduação lato sensu (sem remuneração)
Pós-graduação stricto sensu
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Orientação











Mestrado, doutorado, pós-doutorado
Iniciação científica, monitoria
Especialização/aperfeiçoamento
Trabalho final de curso/monografia
Tutoria/orientação acadêmica
Atividade em projeto artístico/cultural
Atividade de extensão
Estágio
Programa Especial de Treinamento (PET)

Produção intelectual e atividades de extensão
 Publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais
 Elaboração de livros
 Participação em congressos nacionais e internacionais
 Participação em Projetos de Capacitação Docente
 Participação em Projetos de Extensão, incluindo os voltados para
comunidades carentes

10. Instalações Gerais
10.1. Salas de aula para a Graduação

Os cursos de Graduação do IM dispõem de:
 20 salas de aula no CCMN/BLOCO F2, cada uma com capacidade para
65 alunos;
 16 salas de aula no CCMN/BLOCO F3, cada uma com capacidade para
pelo menos 100 alunos;
 01 sala de aula no CT/BLOCO B, com capacidade para 50 alunos;
 01 sala de aula no CT/BLOCO D, com capacidade para 50 alunos;

As salas são bem iluminadas, arejadas e contam com ventilador/ar
condicionado.
Observação:
Para as aulas de graduação no turno da noite, são usadas as seguintes
salas de aula, emprestadas pelo CT, localizadas no bloco D/CT: D210, D212,
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D220, D215, D216 e D217 com capacidade média de 50 alunos. Também são
usadas salas do bloco A (A333, A341, A519, A624, A327), também com
capacidade média de 50 alunos, para disciplinas de Física e disciplinas
comuns às outras licenciaturas do CCMN, no turno da noite. Todas estas salas
são arejadas, bem iluminadas e dotadas de ventilador/ ar condicionado

10.2. Instalações Administrativas

A administração do IM está concentrada no Bloco C do prédio do CT, com
algumas ramificações no bloco B do CT, onde se localiza a pós-graduação do IM
e no 2o Andar do prédio do E do prédio do CCMN, onde se localiza o DCC
(departamento de Ciência da Computação).
Sala

CC-101
C-101
C-101
C-101
C-101
C-103
C-103
C-103
C-120
B-107

Seção

Portaria
Gabinete do Diretor
Secretaria da Diretoria e SAG
Almoxarifado e Compras
Seção de Contabilidade
Seção de Pessoal
Seção de Ensino de Graduação
Seção de Protocolo e Arquivo
Seção de Patrimônio
Biblioteca
Seção de Ensino de Pós-Graduação

Telefone ou
(3938 + Ramal)
7395
7035
7036
7394
7404
7399
7396
7400
7398
7397
7374

10.3. Departamentos, Laboratórios, Salas de Projetos
outros
Sala

NCE-2oA
C-105
C-108
C-118
C-105
C-108
C-117
C-118
C-119
C-124
C-127
ABC

Seção

Departamento de Ciência da Computação (02)
Departamento de Métodos Matemáticos (03) .
Departamento de Métodos Estatísticos (04)
Departamento de Matemática Aplicada (05)
Laboratório de Métodos Matemáticos
Laboratório de Estatística (LES)
Sala de Convivência
Laboratório de Matemática Aplicada (LabMA)
Sala de Extensão
CAMAT
Projeto Fundão
Laboratório de Graduação (LIG)

e

Telefone ou
(3938 + Ramal)
3938-3393 e 3938-9516
7405
7401
7504
7406
7403
7504
7511
7865
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10.4. Gabinetes para Docentes e Professores Visitantes

Devido à inexistência de prédio próprio para o IM, os gabinetes estão
concentrados em dois prédios distintos, o Bloco C do prédio do CT e o segundo
andar do bloco E do prédio do CCMN, onde estão localizados os gabinetes dos
professores do departamento de Ciência da Computação. Existem ainda alguns
gabinetes de docentes localizados nos blocos do prédio do CT onde se localiza a
COPPE.

10.5. Salas de Reuniões e de Seminários, Instalações para os
Coordenadores, Auditórios
Sala
Utilização
C-103
Sala de Reunião
B-107- B
Sala de Reunião
Sala Interna do Salão Nobre da Decania do Sala de Reunião
CCMN
C-100
Sala de Seminários
C-116
Sala de Conferências
Salão Nobre da Decania do CCMN
Auditório
“Roxinho” no CCMN
Auditório

Capacidade
8
8
15
15
50
80
500

10.6. Instalações Sanitárias
Localizam-se no Bloco C, na ligação entre os blocos B e C e nos Blocos F2
e F3 do prédio do CCMN, onde se concentram as aulas de graduação do IM.

10.7. Condições de acesso para portadores de necessidades
especiais

O prédio onde se localiza o IM é térreo; caso seja necessário acessar a
Biblioteca do CT (bloco B, 2o A) ou os laboratórios de Física Experimental (bloco
A, 4oA), existem elevadores no Bloco A, os quais contam com facilidades para
deficientes visuais. O prédio do CCMN, onde ficam a maioria das salas de
graduação, conta também com elevador e a entrada, além das escadas, possui
rampa de acesso.
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10.8. Infraestrutura de segurança

Os prédios estão dotados de câmeras e foram instaladas guaritas nos
acessos à Ilha do Fundão. A segurança é feita por firma especializada, em cada
bloco e também em ronda de automóveis. Carros da polícia também circulam
pelo campus e um fica parado permanentemente em frente ao bloco onde se
realizam as aulas do curso noturno. Outras medidas de segurança estão sendo
progressivamente tomadas.

10.9. Equipamentos de Informática para uso dos docentes e
Rede de Comunicação Científica

Todos os gabinetes de professores do IM contam com pelo menos 1
computador. Os gabinetes dos coordenadores de curso contam também com
impressora. Além disso, existe um laboratório de informática exclusivo para os
professores (Laboratório de Métodos Matemáticos), localizado na sala C-105,
também dotado de impressora a laser. O servidor da rede interna do IM fica
localizado neste laboratório. Todos os computadores dos professores do IM estão
ligados em rede e conectados à Internet por cabos de fibra ótica. A supervisão
desta última é realizada pelo NCE.

10.10. Equipamentos de Informática para uso dos alunos
Os alunos do IM podem utilizar os LIGs durante todo o dia, sem
necessidade de agendar. Eles também estão ligados a uma rede interna e
conectados à Internet. Maiores detalhes ver item 12.

10.11. Recursos audiovisuais e multimídia

Todas as salas de aula são equipadas com data show e existem laptops
disponíveis para os docentes, para aquelas que não possuem computador.

10.12. Linhas de FAX
Sala

B-107
C-101
C-120
C-101

Seção

Secretaria de Ensino de Pós-Graduação
Almoxarifado
Biblioteca
Diretoria

Telefone

3938-7374
3938-1884
3938-1095; 3938-9493
3938-0940
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10.13. Manutenção e conservação
É realizada diariamente por firma especializada. A conservação está a
cargo de funcionários especializados (pedreiros, pintores, marceneiros) da
própria UFRJ e também de firmas especializadas (firmas de jardinagem e de
reformas).
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11. Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas e Informação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro-SiBI/UFRJ, instituído em 1990, atua como órgão coordenador das 43
bibliotecas da UFRJ, tendo como principal objetivo desenvolver atividades de
suporte a programas de ensino, pesquisa e de extensão. Atualmente,
disponibiliza, na internet, cerca de 1.300 mil itens bibliográficos, correspondendo
a uma biblioteca central virtual, na Base Minerva (www.minerva.ufrj.br). Ao
consultar a página do SIBI (www.sibi.ufrj.br), o usuário tem acesso a uma gama
de informações, incluindo acesso ao Portal de Periódicos CAPES, o Portal da
Pesquisa e outras bases de dados adquiridas pela UFRJ.
Embora toda a comunidade cadastrada da UFRJ tenha direito a consulta e
empréstimos em todas as bibliotecas do conjunto de bibliotecas da UFRJ, cinco
delas concentram o maior número de livros, periódicos e revistas que atendem
as necessidades do corpo discente e docente dos cursos de graduação e
também de pós-graduação do IM. São elas as bibliotecas do Instituto de
Matemática, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, do Centro de
Tecnologia, do Núcleo de Computação Eletrônica e do Instituto de Física. Além
delas, as bibliotecas do COPPEAD e do CFCH são por vezes utilizadas por alunos
de alguns dos cursos do IM. A seguir são apresentadas algumas informações
sobre a localização, as instalações e serviços e o acervo de cada uma.

11.1. Biblioteca do Instituto de Matemática(Biblioteca
Leopoldo Nachbin)

Está localizada na sala C-120, do bloco C do prédio do CT e seu horário de
funcionamento é das 9h às 21h. Atende a todos os professores e alunos do IM. A
equipe atual de trabalho conta com dois bibliotecários e dois auxiliares. A
bibliotecária-chefe é Margareth Gadelha. Detalhes podem ser acessados em
http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?page_id=23.
11.1.1. Pequeno histórico da Biblioteca

Em 1967, iniciou-se a formação da Biblioteca do Instituto de Matemática,
por meio de doações dos acervos das extintas faculdade nacional de Filosofia e
Escola nacional de Engenharia. Em 1996, foi rebatizada em homenagem ao
professor Leopoldo Nachbin (1922-1993), professor Titular do IM/UFRJ, com
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destacada contribuição nas áreas de Análise Funcional, Topologia e Teoria da
Aproximação, autor de mais de uma dezena de livros, a maioria publicada no
exterior, e de mais de uma centena de artigos, publicados em revistas
especializadas internacionais.
Atualmente, a Biblioteca conta com um acervo de livros, periódicos, teses,
dissertações, folhetos, preprints, obras raras e obras de referência nas áreas de
Matemática, Estatística e áreas correlatas, tendo como clientela os alunos,
professores e funcionários da UFRJ, além de outras bibliotecas e centros de
informação, por meio de empréstimos entre bibliotecas. A biblioteca oferece
como serviços a consulta local, de livre acesso, e o empréstimo domiciliar, com
limite de volumes e prazos de devolução variando de acordo com o tipo de
sócio.

11.1.2. Espaço físico

O espaço de 314 m² foi adaptado para receber a coleção, que foi
transferida do antigo espaço, no mesmo bloco, em fevereiro de 1996. Em 2000,
esse espaço físico passou por uma mudança de layout, que, atualmente, pode
ser descrito da seguinte maneira:
 Área ocupada pelo acervo (monografias e periódicos): 169 m²
 Área para leitura e circulação: 105 m²
 Área para serviços internos: 40 m²
 assentos disponíveis para consulta e estudo no salão térreo de leitura
 assentos disponíveis para consulta e estudo no mezanino
 1 sala de estar interna para consultas ao acervo de periódicos
 Além da vigilância humana, a biblioteca está equipada com sistema antifurto composto de etiquetas com dispositivos magnéticos aplicadas em cada
unidade do acervo e antena, situada em lugar estratégico que emite sinal
sonoro caso obras não autorizadas saiam da biblioteca.
 5 cabines de estudo individual
 1 sala para estudo em grupo equipada com multimídia e quadro de
anotações.
 Em locais definidos pela brigada interna de incêndio encontram-se três
extintores com fluidos apropriados, tanto para a preservação do acervo
quanto da vida humana.
 A localização no andar térreo e a largura da entrada facilitam o acesso de
portadores de necessidades especiais às instalações da biblioteca.
 Conservação do acervo utilizando aparelhos desumidificadores.
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11.1.3. Acervo e acesso ao acervo

Tipo
Materiais Especiais
DVD
Monografias

Obras Raras

Periódicos (fasc.)
Teses e
Dissertações
Total

Títulos

Vol./Ex.

14

14

19.077

22.619

525

39.818

21.304

64.139

200

1.488

200

1.488

Tanto o acervo de monografias quanto o de periódicos podem ser
recuperados pelos usuários através de consulta eletrônica à Base Minerva – base
de dados bibliográficos de todo SiBI (Sistema de Bibliotecas da UFRJ) - ou,
mecanicamente, através do catálogo de fichas. Para a consulta eletrônica no
local estão disponíveis três PCs, conectados em rede com o servidor da Base
Minerva. Essas máquinas também garantem aos usuários locais o acesso ao
portal de periódicos CAPES e às bases on-line disponibilizadas pela coordenação
do SiBI. A consulta remota à Base Minerva está disponível a qualquer pessoa no
endereço www.minerva.ufrj.br
O acesso às estantes é livre, podendo o próprio usuário selecionar, nas
prateleiras, as obras de interesse em determinado assunto. Para isso existem
guias de assunto e numéricos, afixados em lugares destacados, sinalizando as
coleções.
O processamento técnico do acervo segue determinações do SiBI, que
indica como sistema de classificação de suas bibliotecas a CDD e, como
parâmetro de representação descritiva o AACR2.
11.1.4. Circulação

O empréstimo nas bibliotecas da UFRJ é integrado de maneira
informatizada, através do uso do módulo de circulação do software ALEPH,
adotado pela UFRJ para a automação dessa e outras rotinas de bibliotecas.
Para que funcione de maneira satisfatória, cada unidade do acervo
(volume físico) é identificada por um código de barras que é lido por
equipamento específico. Da mesma forma, os usuários inscritos na biblioteca,
com permissão para empréstimos domiciliares, são devidamente cadastrados e
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identificados pelo sistema. O empréstimo é efetuado com o cruzamento dos
bancos de dados dos usuários e do acervo. Uma impressora térmica emite de
maneira silenciosa os formulários de empréstimo e devolução. O controle dos
prazos e cobranças é feito pelo próprio sistema, que possibilita a emissão de
relatórios e o envio de correios eletrônicos para usuários em atraso. Reserva e
renovação de empréstimos podem ser feitos pela internet, acessando-se a Base
Minerva.
11.1.5. Política de Expansão e Atualização do Acervo

A atualização e expansão do mesmo, visando o atendimento das
demandas das linhas de pesquisa da pós-graduação e manutenção das
bibliografias básicas dos cursos de graduação do IM, têm sido feitas
regularmente das seguintes maneiras:
 doações feitas pelos professores e alunos dos programas de pós
graduação;
 compras esporádicas efetuadas pelo SIBI;
 compras realizadas com verbas da decania do CCMN.
Em relação aos periódicos, a atualização do acervo existente está restrita
a cinco assinaturas mantidas com verbas do Projeto Fundão (todas de Educação
Matemática), além dos periódicos disponíveis no Portal de periódicos CAPES e
doações.
A biblioteca participa do programa COMUT de comutação bibliográfica.
11.1.6. Serviços

Além das demandas dos cursos oferecidos pelo IM, são atendidos usuários
de toda a universidade, com destaque para os outros cursos do CCMN, Escola
Politécnica e Coppe. Há também usuários externos.
O serviço de empréstimo domiciliar é disponível aos alunos regularmente
inscritos, professores e funcionários da universidade, de acordo com a tabela a
seguir:
Tipo de cliente

Professores do IM e alunos de pósgraduação do IM em fase de tese ou
dissertação
Professores
visitantes
do
IM,
professores do CCMN ou COPPE e
alunos de pós-graduação do IM em
fase de cumprimento de créditos

Acervo

Livros
periódicos
Livros
periódicos

Limite
Prazo
de volumes
10
30 dias
05 fasc.
2 dias
5
05 fasc.

30 dias
2 dias
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Demais professores da UFRJ, alunos Livros
de graduação e funcionários da UFRJ periódicos
e outras bibliotecas ou centros de
informação.

3
05 fasc.

15 dias
2 dias

Existe também o serviço de empréstimo entre bibliotecas, com instituições
localizadas na área do município e Rio e Grande Rio.
Durante o ano letivo acontece regularmente o treinamento de usuários
institucionais para a utilização dos mecanismos de recuperação de informação,
além de normalizações de trabalhos acadêmicos.

11.2. Biblioteca do Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza

A Biblioteca Central do CCMN funciona em prédio próprio, construído e
projetado atendendo as exigências específicas para abrigar o acervo de uma
biblioteca, localizado junto ao prédio do CCMN. É especializada em livros básicos
de Matemática e Física, e atende a todos os alunos e professores do CCMN. A
bibliotecária responsável é Cláudia Malena Paiva Vieira Gaspar. Detalhes sobre
esta biblioteca podem ser acessados em http://ccmn.biblioteca.ufrj.br/.
11.2.1 Espaço físico











Área ocupada pelo acervo (monografias e periódicos): 700 m²
Área para leitura e circulação: 573 m²
Área para serviços internos: 511 m²
Além da vigilância humana, é utilizado o SISTEMA METO da Advance com
trafo desmagnetizador e desativador standard. Esta sendo implantado o
sistema anti-furto composto de etiquetas com dispositivos magnéticos
aplicadas em cada unidade do acervo e antena, situada em lugar
estratégico que emite sinal sonoro caso obras não autorizadas saiam da
biblioteca (ID Systems do Brasil ). Até a presente data foram colocadas
10.000 (dez mil) etiquetas de proteção.
Há 1(um) extintor de incêndio para cada corredor de estantes de
publicações, para cada sala administrativa e para os salões de leitura e
estudo.
A biblioteca localiza-se em andar térreo. A área de acesso ao acervo e as
salas de estudo e leitura foram modificadas (alargadas ou abertas) visando
a possibilitar a passagem de cadeiras de rodas. Existem também banheiros
com cabines apropriadas para deficientes físicos.
Há 2 (dois) salões para estudo e leitura. No caso do salão de estudo, o
usuário pode estudar em grupo com material próprio.
Há micro computadores para consulta localizados em baias nos salões de
estudo e leitura.
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A conservação dos livros é feita por meio de limpeza dos mesmos com o
aparelho l’ecologique e encadernação e restauro das publicações em pior
estado. A biblioteca é mantida em refrigeração adequada à conservação.

11.2.2. Acervo e acesso ao acervo
Tipo

Títulos

Vol./Ex.

Total

31.859

119.105

Censos
Coleção CEDOP
Coleção Ciranda do Livro
Mapas
Materiais Especiais CD/DVD
Monografias
Obras Raras
Periódicos (fasc.)
Teses e Dissertações
Textos Explicativos
Trab.Conclusão Curso - TCC

67
908
1.002
3.025
1.268
22.010
108
923
1.696
133
719

710
908
1.002
3.046
1.277
32.621
108
76.847
1.734
133
719

Todas as estantes possuem identificação, que corresponde à classificação
por assunto inicial e final de cada corredor, e todas as prateleiras são
identificadas com o número de chamada do livro. As obras são agrupadas e
sinalizadas por tipo de publicação, ou seja, obras de referência, teses, folhetos,
seriados, mapas, ciranda do livro (livros de literatura) e obras raras. Os
periódicos são agrupados por assunto e dentro do assunto por número de
chamada. As obras recém incorporadas à biblioteca também são sinalizadas e
ficam expostas em bancadas especificas para periódicos e livros. Todos os
setores possuem placas de comunicação visual afixadas no teto da biblioteca.
A consulta ao acervo é feita on-line através da Base Minerva (base de
dados bibliográficas das Bibliotecas da UFRJ). Para consulta existem 6 (seis)
microcomputadores (3 exclusivos para consulta à Base Minerva, e 3 para acesso
ao Portal Capes, bases on-line disponibilizadas pelo SIBI e bases em cd-rom da
biblioteca), além de 2 (dois) microcomputadores no Setor de Referência para
consulta pelos bibliotecários ao CCN/IBICT e levantamentos bibliográficos
solicitados pelos usuários.
O sistema adotado pela UFRJ é o CDD-Classificação decimal de DEWEY e
o código de catalogação é AACR2. O assunto é dado utilizando a lista de
cabeçalhos de assunto da LC-Library of Congress.
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A biblioteca mantém uma base atualizada e enviada semestralmente com
as solicitações dos cursos do CCMN, visando atender a demanda necessária para
cada curso. Em relação aos mapas a aquisição é feita através de doações e
permuta com outras instituições. Os periódicos são acessados eletronicamente
pelo Portal Capes. O acervo é atualizado também com doações e através de
permuta com outras instituições.
O tipo de informatização para acesso ao acervo é a Base
Minerva(www.minerva.ufrj.br), que também permite a importação de dados da
Biblioteca Nacional.
A biblioteca faz intercâmbio de publicações e serviços com bibliotecas
universitárias (federais, estaduais e privadas) e instituições diversas.
11.2.3 Serviços

O horário de funcionamento da biblioteca é das 8h às 21h.
O empréstimo é permitido para todo o material que compõe o acervo da
biblioteca, com variações de prazo de acordo com o tipo de material e usuário.
São também atendidas bibliotecas públicas e privadas do Rio e Grande Rio.
A biblioteca oferece serviço de comutação bibliográfica tanto no país
quanto no exterior: participa do programa COMUT de comutação bibliográfica e
também como biblioteca base do COMUT/IBICT/Brasília. No exterior é utilizada a
BRITISH LIBRARY.
A biblioteca oferece o serviço de normalização bibliográficas para
mestrandos, doutorandos e professores do CCMN. Há disponível conjunto de
normas da ABNT para normalização de documentação e também está disponível
manual elaborado pelo SIBI e aprovado pelo Conselho Universitário da UFRJ
contendo as exigências específicas para a apresentação de trabalhos técnicos e
científicos.
Tipo de cliente

Acervo

Alunos de Pós-graduação do
Instituto de Geociências
Alunos de graduação da UFRJ
Funcionários e outras bibliotecas

Livros

Professor do CCMN

Livros

Limite
de volumes
5

Prazo

Livros
Livros

2
2

15 dias
15 dias

5

60 dias
60 dias
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11.3. Biblioteca do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE)

É especializada em Informática e está disponível para os alunos e
professores do IM, para consulta e empréstimos diretos. Esta Biblioteca, criada
em março de 1971, inicialmente com o objetivo de atender aos analistas e
técnicos do NCE, estendeu-se a alunos, docentes e pesquisadores de toda a
comunidade acadêmica interessados na área da Ciência da Computação.
Atualmente ocupa uma área de 132m², com acomodações para 30 usuários em
seu Salão de Leitura e 12 equipamentos disponíveis para consulta e pesquisas on
line, registrando aproximadamente 105.818 atendimentos. Subordinada à
Biblioteca do CCMN, a Biblioteca do NCE tem sistema de livre acesso e funciona
de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e aos sábados das 9h às 15 horas.
Informações mais detalhadas sobre os serviços prestados podem ser
encontradas em http://www.nce.ufrj.br/servicos/biblioteca.
Tipo
Monografias
Periódicos (fasc.)
Teses e
Dissertações
TRs
Total

Títulos
6.853
317

Vol./Ex.
8.359
31.736

25
8.457

2.188
43.562

1.262

1.279

A biblioteca ocupa uma área de 132 m2. Todo o seu acervo está inserido na
Base Minerva e pode ser consultado on-line no acervo geral das bibliotecas da
UFRJ. Outras bases importantes disponíveis para consulta:

Portal Capes

CCN/IBICT

CCC/CIN/CNEN

RELTEC

11.4. Biblioteca do Centro de Tecnologia

Está localizada no 2o andar do bloco B do CT e possui um grande acervo
de livros e periódicos em Matemática e Computação. Foi criada em 1973 com o
objetivo de atender às áreas de Engenharia, Energia, Ciência da Computação,
Química, Física, Matemática, Transportes, Tecnologia e Ciências afins. A
bibliotecária responsável é Vera Lúcia Soares de Oliveira.
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11.4.1.Espaço físico












Área ocupada pelo acervo (monografias e periódicos): 1200 m²
Área para leitura e circulação: 1428 m²
Área para serviços internos: 53 m²
52 mesas com 208 cadeiras e mais 208 cadeiras avulsas disponíveis para
consulta e estudo no salão de leitura
Além da vigilância humana, a biblioteca está equipada com sistema antifurto composto de etiquetas com dispositivos magnéticos aplicadas em cada
unidade do acervo e antena, situada em lugar estratégico que emite sinal
sonoro caso obras não autorizadas saiam da biblioteca (ID Systems do
Brasil ).
2 mezaninos (300 m²) e sala virtual para estudo em grupo e/ou individual
17 pontos de instalação elétrica para utilização de computador pelo usuário.
Em locais definidos pela brigada interna de incêndio encontram-se 10
extintores com fluidos apropriados, tanto para a preservação do acervo
quanto da vida humana.
Há elevadores que proporcionam o acesso de portadores de necessidades
especiais às instalações da biblioteca, situados no bloco A do mesmo
prédio.
A conservação do acervo é realizada com refrigeração adequada.

11.4.2. Acervo e acesso ao acervo
Tipo

Ciranda do Livro
Materiais Especiais CD
Materiais Especiais
DVD
Materiais Especiais
Disquete

Materiais Especiais
Mapas

Materiais Especiais
Vídeo
Livros Eletrônicos
Monografias
Periódicos (fasc.)
Teses e Dissertações
Total

Títulos

Vol./Ex.

36

44

1

1

3

3

2
753
47.799
2.025
19.635

2
753
64.711
156.648
19.635

42
212

70.508

42
212

242.051

Tanto o acervo de monografias quanto o de periódicos podem ser
recuperados pelos usuários através de consulta eletrônica à Base Minerva – base
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de dados bibliográficos de todo SiBI (Sistema de Bibliotecas da UFRJ)- ou,
mecanicamente, através do catálogo de fichas. Para a consulta eletrônica no
local estão disponíveis 9(nove) PCs, conectados em rede com o servidor da Base
Minerva. Essas máquinas também garantem aos usuários locais o acesso ao
portal de periódicos CAPES e as bases on-line disponibilizadas pela coordenação
do SiBI. A consulta remota à Base Minerva está disponível a qualquer pessoa no
endereço www.minerva.ufrj.br
O acesso às estantes é livre, podendo o próprio usuário selecionar, nas
prateleiras, as obras de interesse em determinado assunto. Para isso existem
guias de assunto e numéricos, afixados em lugares destacados, sinalizando as
coleções.
O processamento técnico do acervo segue determinações do SiBI, que
indica como sistema de classificação de suas bibliotecas a CDD e, como
parâmetro de representação descritiva o AACR2.
11.4.3. Expansão e Atualização do Acervo

A política de aquisição da biblioteca para expansão e atualização do
acervo e feita por meio do SIBI.
A biblioteca participa do programa COMUT de comutação bibliográfica
como biblioteca base e como solicitante.
11.4.4.Serviços

O horário de funcionamento da biblioteca é das 8h às 18h. Além das
demandas dos cursos para os quais a biblioteca é destinada, são atendidos
usuários de toda a universidade e também usuários externos.
O serviço de empréstimo domiciliar é disponível aos alunos regularmente
inscritos, professores e funcionários da universidade, de acordo com a tabela a
seguir:
Tipo de cliente

Professor do CT e COPPE

Usuários do CT
Acervo

Doutorando e Pós-doutorando
Pesquisador visitante
Iniciação de tese

Livros
periódicos
Livros
periódicos
Livros
periódicos
Livros
periódicos

Limite
de volumes
8
3 fasc.
4
3 fasc.
4
3 fasc.
4
3 fasc.

Prazo
4
3
1
3
1
3
1
3

meses
dias
mês
dias
mês
dias
mês
dias
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Mestrando e especialização
Aluno de graduação
Tipo de cliente
Professor

Pós-graduando

Aluno de graduação
Funcionário

Livros
periódicos
Livros
periódicos

4
1 fasc.
4
1 fasc.

Usuários de outros centros
Acervo
Limite
de volumes
Livros
4
periódicos
1 fasc.
Livros
4
periódicos
1 fasc.
Livros
4
Livros
4
periódicos
3 fasc.

20 dias
3 dias
15 dias
3 dias
Prazo

2 meses
3 dias
15 dias
3 dias
15 dias
1 mês
3 dias

Existe o serviço de empréstimo entre bibliotecas, com instituições
localizadas na área do município e Rio e Grande Rio.
Durante o ano letivo é feito regularmente o treinamento de usuários
institucionais para a utilização dos mecanismos de recuperação de informação,
além de normalizações de trabalhos acadêmicos.

11.5. Biblioteca do Instituto de Física (Biblioteca Plínio
Sussekind Rocha)

É dirigida pelo Bibliotecário Robson da Silva Teixeira e está localizada no
Prédio do CT, Bloco A, 3º andar, sala 340. Seu horário de funcionamento é das
8:30h às 20:30h. A biblioteca possui um acervo de cerca de dez mil livros, o
segundo maior acervo do país na área de Física. Este acervo de livros teve a sua
informatização completada em julho de 2000. O seu acervo de periódicos
também está sendo cadastrado.
Em 22 de dezembro de 1981 a Congregação do IF resolveu dar o nome do
professor Plínio Sussekind Rocha à biblioteca.
Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (0XX21) 2562-7692
(chefia), (0XX21) 3938-7691 (balcão), do Fax: (0XX21) 3938-7368 e pelo E-mail
da biblioteca: ifbib@if.ufrj.br . Os alunos e professores do IM podem utilizá-la
diretamente para consulta e empréstimo.
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11.6. Biblioteca do COPPEAD (pós-graduação em
Administração)
Criada em 1974, a biblioteca do COPPEAD está localizada no prédio do
Instituto de Pós-Graduação em Administração (COPPEAD) da UFRJ, Ilha do
Fundão, 2º andar. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta feira, de
7:30h às 18:00h.
Atualmente, a bibliotecária responsável é Ana Rita Mendonça de Moura.
Especializada em Administração ao nível de pós-graduação, a biblioteca também
atende alunos de bacharelado em Ciências Atuariais e Estatística, contando com
acervo de aproximadamente 20000 livros e 400 títulos de periódicos, além de
teses e dissertações. Possui uma sala de estudos coletiva e 6 salas para estudo
individual, com computador em cada uma. Os alunos e professores do IM podem
retirar até dois livros, por um período de 8 dias.
Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, destacam-se:
 Consulta local;
 Pesquisas bibliográficas através de índices impressos e/ou on-line;
 Fornece acesso on-line ao texto integral de todas as revistas eletrônicas
do Portal Periódicos CAPES, e a diversas bases bibliográficas (Proquest,
Emerald/MCB, EBSCO, JSTOR, Science Diretct, Econlit) ;
 COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica em Rede Nacional e
Internacional www.ibict.br;
 Exposição quinzenal de fascículos de periódicos correntes e divulgação de
novas publicações através do Informativo Eletrônico COPPEAD;
 Localização de periódicos através de catálogos coletivos impressos e online;
 Orientação quanto a normalização de referência bibliográfica ( ABNT e
outras ) e apresentação de trabalho científicos;
 Treinamento dos usuários no uso do acervo e das bases de dados;
 Orientação e elaboração de ficha catalográfica para teses e dissertações;
 Reprodução de documentos;
 Empréstimo domiciliar de livros e teses para a comunidade da UFRJ e ex
alunos associados à AMEA;
 Empréstimo entre bibliotecas.
Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (0XX21)
3938-9806 (chefia), (0XX21) 3938-9834 (empréstimo) e pelo e-mail da chefia
da biblioteca: ana@coppead.ufrj.br.
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11.7 Biblioteca do CFCH
Especializada em Ciências Humanas, Ciências Sociais, Educação,
Sociologia, Filosofia, Serviço Social, Psicologia e Comunicação Social. Pode ser
utilizada por alunos de graduação do IM, no caso os alunos do curso de
Licenciatura em Matemática, para apoio das disciplinas de conteúdo pedagógico.
A bibliotecária responsável é Maria Cristina Rangel Jardim, o horário de
funcionamento é de segunda a sexta feira, de 8:30h às 21:00h. Localiza-se no
campus da Praia Vermelha e possui acervo de livros, periódicos e monografias
disponível para consulta e empréstimo, inclusive entre as bibliotecas da UFRJ. O
acervo de livros de filosofia compreende 1119 títulos, 645 de sociologia, 3097
de psicologia, 1985 de assuntos relacionados a educação.
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12. Laboratórios de Informática
O Instituto de Matemática conta com diversos laboratórios de Informática
que podem ser utilizados pelos alunos de graduação. São estes os seguintes:

12.1. LIG-IM

Foi inaugurado em 30 de setembro de 1996, com funcionamento na sala
C-115. Em 2000 foi transferido para instalações mais amplas, na sala ABC-126
e em 2003 foi ampliado para duas salas interligadas e um mezanino, ABC-126 e
ABC-128, situadas na ligação entre os Blocos B e C (onde se localiza o IM) do
prédio do CT. Foi criado a partir de um projeto da Sub-reitoria de Graduação e
Corpo Discente - SR1 da UFRJ. Possui mais de 500 usuários cadastrados e um
total de 2000 possíveis (alunos dos cursos de graduação de Licenciatura em
Matemática, Bacharelado em Matemática, Bacharelado em Matemática Aplicada,
Estatística e Atuaria do IM), além de alunos de outras unidades da UFRJ que
cursam disciplinas no IM-UFRJ. Dispõe de ar condicionado, cortinas e bancadas
dispostas em paralelo, de modo que as salas são perfeitamente adequadas
para utilização como salas de aulas práticas, o que é muito importante pois
cada vez mais disciplinas utilizam sofwares educacionais e técnicos em suas
aulas. A divisão em duas salas permite que uma seja usada como sala de aula
enquanto a outra está liberada para utilização pelos alunos, para digitar seus
trabalhos, pesquisas de material bibliográfico na internet e para realizar
trabalhos práticos. Os alunos também podem utilizar a impressora existente para
imprimir seus trabalhos, mediante pagamento de taxa, para compra de
papel/toner. Cada aluno de graduação do IM cadastra uma conta no LIG para
utilizar o laboratório e para receber mensagens institucionais.
O LIG está bem equipado, e sua configuração é atualizada
frequentemente. A distribuição atual é a seguinte:
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Sala
ABC-126 1º andar

Computadores
Para professor: 1
Para alunos: 15

ABC-126 2º andar

para coordenador: 1
para funcionário: 1
para monitores: 2
servidores: 3
impressora laser: 1
Para professor: 1
Para alunos: 20

ABC-128

Equipamentos multimídia e outros
Datashow: 1 (em suporte fixo)
Tela: 1
Retroprojetor: 1
Quadro de fórmica branca: 1

Datashow: 1 (em suporte fixo)
Tela: 1
Retroprojetor: 1
Quadro de fórmica branca: 1

Todos os computadores estão ligados à internet e os softwares disponíveis são
os seguintes:
Utilização
Editoração Científica
Estatística
Geometria
Matemática
Processador de Texto
Programação

Outros

Software
Latex: MikTex +TexNicenter
R – 2.1
WinBugs
Tabulae
Maple 5
Scilab 3.1
Graphmatica
Modelus
Suite Office: OpenOffice 2 em português brasileiro
Turbo Pascal 7
Java SDK 15
Eclipse 3
Scite
Dev-C++
Adobe Reader 5.5
GhostWriter
Winzip

O LIG-IM fica aberto de segunda a sexta feira de 8h às 22h. Atualmente, a
coordenação é exercida pela Profa. Walcy Santos. O LIG conta com monitores
sempre presentes, para auxiliar os alunos, quando tiverem dúvidas individuais e
também os professores, quando estiverem utilizando o LIG para aulas práticas. A
seleção de monitores é feita anualmente, e os monitores são pagos com bolsas
do Programa de Atividades Extracurriculares de Apoio aos Laboratórios de
Informática de Graduação ( PAEALIG)
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12.2 LCI- IM
O Curso de Ciência da Computação dispõe de laboratórios de computação
exclusivos para seus alunos, o conjunto dos quais é conhecido como Laboratório
do Curso de Ciência da Computação (LCI). Todos os alunos têm acesso à rede
Internet. Dispõe também de um amplo laboratório administrado pelo Núcleo de
Computação Eletrônica, com 40 computadores Pentium II.
O LCI dispõe de servidor WWW próprio ( http://www.dcc.ufrj.br ) onde
podem ser encontradas diversas informações de interesse sobre o Curso de
Ciência da Computação e o Departamento de Ciência da Computação. O LCI
abre de segunda a sexta, de 9:00 às 18:00h e se localiza no segundo andar do
prédio do NCE. A supervisão do LCI é feita pelo professor Nelson Quilula, sala
2001 do Bloco E.
O LCI é subdividido em 4 salas que permitem aulas e uso do laboratório
concorrentemente pelos alunos. As quatro salas são assim constituídas:
 LABI
o Pentium Celeron de 1.8 Ghz com 256MB de RAM e Sistemas
operacionais Windows 2000 e Linux Slackware
o Nº de máquinas: 23
o Área: 42m²
 LAB II
o Pentium Celeron de 1.0 Ghz com 256MB de RAM e Sistemas
operacionais Windows 2000 e Linux Slackware
o Nº de máquinas: 18
o Área: 42m²
 LAB III
o Pentium Celeron de 1.0 Ghz com 256MB de RAM e Sistemas
operacionais Windows 2000 e Linux Slackware
o Nº de máquinas: 14
o Área: 36m²
 LAB IV
o Pentium 90Mhz com 32MB de RAM e sistema operacional MS-DOS
6.0
o Nº de máquinas: 12
o Área: 36m²

12.3. Laboratório para Ensino
Localiza-se no CCMN e é utilizado para as aulas práticas de Computação I,
Computação II e Cálculo Numérico dos alunos do IM. Conta com 40 máquinas
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Pentium, com 128 MB de RAM e capacidade de 2 a 8 Gb de disco rígido. Todas
as máquinas estão ligadas em rede, com acesso à INTERNET. A sala é
refrigerada e tem área de 116 m2 (9,80mx 11,80m). A manutenção de
hardwares e softwares está a cargo do NCE que mantém uma equipe de 4
monitores
estagiários
para
apoio
logístico
aos
professores.
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13. Laboratórios de Física
Os laboratórios de Física utilizados pelos alunos do curso de Bacharelado
em Matemática se localizam nas salas A-420, A-422 e A-424 do Bloco A, do
prédio do Centro de Tecnologia. Os alunos utilizam os laboratórios durante as
aulas da disciplina Física Experimenal I (FIS 111), cuja carga horária é de 2
horas semanais. O número máximo de alunos em cada sala, durante as aulas, é
de 13 alunos. Existem várias turmas, em diferentes horários, de modo a atender
a todos os alunos do curso de Bacharelado em Matemática e também os outros
cursos que têm esta disciplina em seus currículos.
O curso de Física Experimental tem como objetivos principais introduzir o
aluno nas técnicas básicas de tratamento de dados experimentais. É importante
ressaltar que não se trata de um curso de demonstração dos assuntos tratados
nas aulas de física teórica. Os tópicos abordados são:
- Precisão instrumental e incerteza de uma medida;
- modelagem;
- tratamento gráfico;
- tratamento de dados com computadores.
Os equipamentos existentes em cada laboratório são os seguintes:
 6 bancadas, cada uma com um kit completo de trilho de ar;
 5 bancadas, cada uma com um kit para experiência de rolamento e corpo
rígido;
 3 computadores para tratamento de dados.
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14. Laboratório de Ensino de Matemática
O Curso de Licenciatura em Matemática conta com um laboratório para
ensino de Matemática, localizado na sala B110 do bloco B do prédio do Centro de
Tecnologia.

14.1. Objetivos do laboratório



Apoio às disciplinas da componente curricular do curso que abordam o
ensino da matemática no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Espaço onde os alunos podem desenvolver projetos e instrumentos para o
Ensino da Matemática

14.2. Equipamentos

Livros do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, réguas, compassos,
transferidores, esquadros, transparências trigonométricas, sólidos geométricos,
geoplanos, espelhos, escalas Guisinaire, quadros de Newton, teodolitos, material
dourado, material para construção de cônicas, superfícies quádricas, superfícies
regradas, superfícies de revolução, seções planas de superfícies.

14.3. Serviços



Espaço onde é ministrada a disciplina Laboratório de Instrumentação de
Ensino da Matemática.
Espaço de seminários sobre o Ensino da Matemática que abordam a
instrumentação.
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15. Laboratório de Estatística
O Laboratório de Estatística (LES), localizado na sala C108-A, compreende
cerca de 10 máquinas Pentium interligadas numa rede interna. O laboratório
atende os alunos da Pós-Graduação em Estatística e os alunos de graduação,
envolvidos em projetos orientados por professores do Departamento de Métodos
Estatísticos.

16. Laboratório de Matemática Aplicada
O laboratório de Matemática aplicada (LABMA) está localizado na sala C118. É supervisionado pela profa. Monique Carmona. Possui aproximadamente
300 usuários, alunos de graduação do Instituto de Matemática e professores do
Departamento de Matemática Aplicada (DMA). É um laboratório de pesquisa e
funciona para atender os alunos de graduação envolvidos em projetos de
Iniciação Científica e os projetos científicos dos professores do DMA.
O laboratório possui 33 computadores (Pentium IV) com os sistemas
operacionais Windows XP e Linux (Gentoo). Estão ligados em rede interna. O
laboratório está em constante atualização do software. Conta com uma equipe
de quatro monitores pagos através de projetos e pela reitoria da UFRJ.
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17. Outras informações
17.1. Normas de Avaliação do CCMN

Consistem no seguinte: haverá, no mínimo, duas provas parciais (P1 e
P2), durante o semestre letivo. Caso o aluno obtenha MP=(P1+P2)/2 maior ou
igual a 7,0 (sete), será considerado aprovado na disciplina. Caso o aluno obtenha
MP menor que 3,0 (três), será considerado reprovado na disciplina. Caso ele
obtenha MP inferior a 7,0 (sete), mas não inferior a 3,0(três), deverá se
submeter ao Exame Final (EF) e será considerado aprovado se MF=(MP+EF)/2
for igual ou superior a 5,0 (cinco). Caso o aluno falte a ambas as provas parciais,
estará automaticamente reprovado. Caso ele falte a uma das provas parciais, o
Exame Final será considerado prova substitutiva da prova parcial perdida, e, caso
o aluno tenha MP inferior a 7,0 e maior ou igual a 3,0, terá direito a uma prova
substitutiva do exame final. Esta mesma prova será substitutiva para o aluno que
faltar ao exame final.

17.2. Acompanhamento de Egressos
O IM busca monitorar a quantidade de egressos e suas atividades
profissionais, pois esta é uma forma eficiente de aferir a qualidade de seus
cursos.
O SIGA, sistema de gerenciamento acadêmico, é uma poderosa ferramenta
computacional que fornece várias informações importantes. Através da COAA e
do CPO (corpo de professores orientadores), além dos coordenadores de curso,
procura-se encaminhar os alunos para atividades futuras, após o término do seus
cursos de graduação. Vários deles são dirigidos para cursos de pós-graduação,
não só do próprio IM, como também de outras áreas afins, como a COPPE e a
COPPEAD. Frequentemente alguns deles vão realizar cursos de pós-graduação
em outras universidades e institutos de pesquisa no Brasil e no exterior. A
maioria deles, no entanto, se direciona para atividades profissionais na iniciativa
privada ou pública.

17.3. Plano de Expansão

O Instituto de Matemática tem planos de expansão para suas instalações
há muitos anos, pois ainda não tem prédio próprio e utiliza instalações do CT e
do NCE e salas do CCMN. Está em fase de construção de um prédio com área de
12000 metros quadrados, na área reservada ao CCMN, com todas as condições
necessárias para garantir melhores condições de trabalho aos seus professores,

63
funcionários e alunos. Enquanto isto, obras de benfeitorias nas instalações atuais
têm sido feitas de forma contínua, melhorando salas, gabinetes, instalando arcondicionado, reformando copas e banheiros.

17.4. Editora UFRJ

A Editora UFRJ, fundada em 1986, tem por objetivo editar livros de
relevância cultural e científica, além de promover eventos, como lançamentos de
livros e exposições que estimulam a vida cultural do Rio de Janeiro e do País, e
participar, de forma destacada, das Bienais Internacionais do Livro do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Com mais de cem títulos publicados, a Editora é um
canal eficaz para a divulgação da produção científica e tem ampliado o seu
público consumidor, um passo decisivo para a articulação entre a universidade e
a sociedade. Na Livraria da Editora, professores, alunos e funcionários têm
desconto na compra de livros.
A Editora UFRJ também atua como um meio de divulgaçaõ da produção científica
dos seus docentes. Atualmente ela publica um dos livros de Cálculo Diferencial e
Integral, adotado na disciplina Cálculo III, que faz parte dos cursos de
graduação do IM. Este livro tem sido comprado e adotado em várias
universidades do país e foi escrito por duas professoras do IM.

17.5. Editora IM-UFRJ

A Editora IM-UFRJ, criada em 1999 pela profa. Angela Rocha dos Santos
então diretora do IM, atual Decana do CCMN, tem por objetivo editar livros
importantes para os cursos de graduação e pós-graduação do IM, no caso de
disciplinas com bibliografia escassa ou muito cara ou muito específica, cuja
tiragem não desperta interesse em outras editoras. Contribui então de duas
maneiras: divulga e incentiva o trabalho de seus docentes e exerce um papel
social importante ao vender livros a preços praticamente de custo. O que
começou com dois títulos, com tiragem de 100 exemplares, agora conta com 16
livros publicados. Os livros são vendidos pelo correio para todo o Brasil e são
adotados em várias universidades, inclusive em outros países da America Latina.
Mais informações sobre os títulos e os assuntos abordados em cada um deles,
consulte a página do IM (www.im.ufrj.br).
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17.6. Cursos de Extensão oferecidos aos Discentes, Docentes
e Funcionários Administrativos pelo NCE

É função primordial do NCE desenvolver sistemas de informação que
apóiem as atividades administrativas, acadêmicas e gerenciais da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Com o intuito de diminuir custos e otimizar processos
administrativos e acadêmicos, o NCE desenvolveu, entre outros projetos, a
Intranet da UFRJ. Este recurso permite, por exemplo, a inscrição de disciplinas
on line e a integração de uma série de serviços. O NCE coloca ainda à disposição
da Universidade serviços de processamento de dados, sistemas de impressão a
laser de grande porte, consultoria em vários níveis, através da Helpdesk, além
de uma biblioteca com acervo especializado em Informática. O NCE/UFRJ oferece
cursos gratuitos para professores, alunos e funcionários da UFRJ em geral e do
IM, em particular, possibilitando assim uma maior eficiência no seu trabalho, no
caso dos professores e funcionários e uma formação profissional mais completa,
no caso dos alunos.

17.7. Cursos de Extensão oferecidos aos Discentes, Docentes
e Funcionários Administrativos Faculdade de Letras da UFRJ
(CLAC)
A Faculdade de Letras da UFRJ possui um programa de cursos de línguas,
aberto aos discentes, docentes e funcionários da UFRJ e também à comunidade
externa. Atualmente este programa envolve 5000 alunos, aproximadamente,
com turmas de várias línguas, como Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano,
etc, distribuídas por vários horários, durante a semana, inclusive com turmas
exclusivas nos sábados.
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18. Projeto Pedagógico do Curso de
Bacharelado Estatística

Este documento descreve o projeto pedagógico do Curso de Bacharelado

em Estatística do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. O projeto foi elaborado de modo a atender a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, Lei número 9394, de 20/12/1996, e os termos
estabelecidos na Resolução CEG-02/2003 do Conselho de Ensino de Graduação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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18.1 Dados de Identificação do Curso de Bacharelado em Estatística

Denominação do Curso: Estatística
 Data de início do funcionamento do curso: 18/06/1946.
 Reconhecimento: Decreto-Lei número 60455 de 13/03/1967
 Modalidade: Bacharelado
 Titulação Conferida: Estatístico
 Duração do curso: 4 anos
 Currículo Atual: Aprovado em 16/02/2009
 Regime Escolar: Semestral
 Número de Turmas Oferecidas: 1 (uma)
 Turnos Previstos: M/T
 Número de Vagas Oferecidas: 15
 Total de Créditos:
Obrigatórios:
120
Complementares:
40
Requisitos Curriculares Suplementares:
5
Total:
165
Integralização Curricular em horas: 3065 horas
 Profissão: Lei nº 4.739, de 15/07/1965 - dispõe sobre o exercício da
profissão; Decreto nº 62.497, de 05/04/1968 - regulamenta o exercício da
profissão de Estatístico; Decreto nº 80.404/77 – altera os artigos 50,51,52 e
53 do Decreto nº 62.497/68.
 Endereço:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Matemática
Curso de Bacharelado em Estatística
Caixa Postal 68530 - 21945-970 Rio de Janeiro-RJ
telefax 0 (xx) 21 3938 1884 telefone 0 (xx) 21 3938 7396
e-mail: coord.estatisitica@im.ufrj.br
web: www.im.ufrj.br/estatistica
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18.2. Coordenação do Curso

COORDENADORA: PROFA. MARIANE BRANCO ALVES
E-MAIL: COORD.ESTATISTICA@IM.UFRJ.BR Tel: (21) 3938 7909
Localização: Bloco C – CT – gabinete 113-C
http://www.im.ufrj.br/~mariane

A Coordenação do Curso é exercida desde junho de 2011 pela profa.
Mariane Branco Alves. A profa. Mariane Branco Alves, contratada em
23/04/2010, para o Instituto de Matemática, Departamento de Métodos
Estatísticos (DME), é Doutora em Estatística pelo IM-UFRJ, tendo concluído seu
doutoramento em 2006. Graduou-se em Estatística pelo IM-UFRJ, em 1995 e fez
o Mestrado em Engenharia de Produção na COPPE-UFRJ, concluindo-o em 1999.
Antes de entrar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro atuou como
analista atuarial em uma consultoria do setor privado e em seguida ingressou na
carreira docente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atuou de
abril de 2000 a abril de 2010. A professora é membro do Conselho de Cursos do
IM-UFRJ.
Orientou 4 projetos de Iniciação Científica, 10 projetos finais em
Estatística, uma monografia de conclusão em curso de pós-graduação e
aperfeiçoamento em Atuária, 5 dissertações de mestrado e co-orientou uma tese
de doutorado. Tem 7 artigos publicados em periódico internacional, além de
resumos publicados em Atas de Congressos Nacionais. Tem participação em
bancas de monografia, projetos finais, dissertação de mestrado e doutorado e
bancas de concurso. Ministra aulas nos cursos de graduação do IM, em outros
cursos de graduação da UFRJ e na Pós-Graduação em Estatística do IM.
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18.3. Histórico do Curso de Bacharelado em Estatística
O início do funcionamento do curso de Estatística se deu em 18/06/1946,
na antiga Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, que veio a se tornar
Faculdade de Economia e Administração (FEA) da UFRJ. O curso teve sua
transferência da Faculdade de Economia e Administração para o Instituto de
Matemática aprovada pelo Conselho Universitário da UFRJ em 26 de junho de
1974.
Na tabela a seguir são apresentados os números de formados, de 1978
até 2016 (parcial).
Ano
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Fonte:

No. de Alunos
03
15
12
12
06
08
05
08
01
01
03
06
01
03
01
02
04
02
03
03

Ano
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

No. de Alunos
08
04
04
05
04
07
08
08
08
05
08
05
13
20
16
13
13
02
05

Dados extraídos do livro de Atas de COLAÇÃO DE GRAU no. 1 do INSTITUTO DE MATEMÁTICA DA UFRJ

até as folhas 399; Livro de Colação de Grau nº 02 até as folhas 131v; Livro de Colação de Grau nª 03 até as folhas 54;
Livro de Colação de Grau nº 04 até as folhas 116.

Entre 1976 e 1992 havia um ciclo básico comum, que valia também para
os outros cursos de Graduação do Instituto de Matemática. Os alunos faziam a
opção por curso após esse ciclo básico. Entre 1993 e 2003 passaram a ser
oferecidas 20 vagas anuais para a Graduação em Estatística. Durante esse
período, a maior parte dos alunos selecionados tinham Estatística como
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segunda opção de carreira, figurando entre as primeiras opções: Ciência da
Computação e Ciências Atuariais. Por conta disso, tínhamos uma taxa de
desistência muito alta logo no primeiro período, cerca de 50%.
A partir de 2004, com o objetivo de reduzir a evasão inicial, a entrada
passou a ser única para os cursos de Ciências Atuariais e Estatística, com
50 vagas para um ciclo básico e escolha pelo curso após a conclusão do ciclo
básico comum aos dois cursos que durava três períodos. A quantidade de vagas
oferecidas correspondeu à soma das vagas anuais oferecidas para Estatística
(20) e para Ciências Atuariais (30). Essa decisão também foi motivada pelo
fato dos alunos do Ensino Médio terem pouca informação tanto sobre Atuária
como sobre Estatística. Pretendeu-se com essa entrada única fornecer
informação relevante ao longo do ciclo básico, de modo a apoiar o aluno em
sua decisão profissional. Esperou-se também observar uma melhora no
rendimento
acadêmico
dos
alunos
ao
longo
do
ciclo
básico.

No entanto, esse formato durou apenas cinco anos. A entrada de alunos em
2009 voltou a ser separada para o curso de Graduação em Estatística com 20
vagas anuais. A alteração na forma de entrada, a partir de 2009, ocorreu por
pressão da coordenação do curso de Ciências Atuariais que avaliou que a
entrada para um ciclo básico em Estatística e Ciências Atuariais em vez da
entrada direta para o curso de Ciências Atuariais estava fazendo cair a
procura por esse curso, pois outras instituições públicas, UERJ e UFF,
criaram o curso e percebia-se uma queda na relação candidato-vaga entre
outras razões porque os ingressantes diziam preferir entrar diretamente para
o curso de Ciências Atuariais do que entrar para um ciclo básico de
Estatística
e
Ciências
Atuariais.

Em 2010, como resultado do REUNI, foi criado o curso de Bacharelado em
Ciências Matemáticas e da Terra (BCMT), um curso multiunidades com sede no
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza do qual faz parte o IM. Os
cursos de Graduação do IM, exceto o de Matemática Aplicada, distribuíram
algumas de suas vagas para o BCMT com a expectativa de retorno de alguns
alunos do BCMT após concluírem o ciclo básico desse novo curso. No caso da
Estatística foram distribuídas cinco vagas para esse curso, e o mesmo passou
a oferecer 15 vagas anuais, o que tem sido mantido até hoje.
O currículo do curso de Estatística da UFRJ teve sua última reforma
estrutural no ano de 2002, com a qual se procurou dar maior flexibilidade ao
mesmo, aumentando o número de disciplinas complementares de escolha
condicionada. Em 2003, sofreu uma pequena alteração, com a exclusão de
Física Experimental I e a inclusão de Seminários em Ciências Atuariais e
Estatística, ambas as disciplinas de um crédito, por conta da entrada única
para os dois cursos.
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Em 2010 foram incorporadas as Atividades Complementares
com cerca de 10% do currículo para adequação ao Plano Nacional de Educação.
Em 2015, as ementas de disciplinas do curso foram modificadas de forma a
atender ao DECRETO No 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002.I, contemplando a
integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e
permanente; e ainda à Resolução CNE/CP No 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004,
explicitando a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. Tais
modificações contemplam ainda a Resolução CNE/CP No 1 de 30/05/2012, que
estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.
18.4. Princípios e Fundamentos da Concepção Teórico-Metodológica

As Diretrizes Curriculares enfatizam a necessidade de se adotar uma
nova abordagem para a formação do profissional, por estarmos vivenciando um
momento de rápidas e profundas transformações. O antigo modelo da
transmissão de conhecimento, estando o aluno de um lado e o professor de
outro, sem a preocupação de como este conhecimento se processa, não se
sustenta mais. Do mesmo modo, cursos com excessivo número de disciplinas,
elevada carga horária e rígidos pré-requisitos não corroboram com o novo
paradigma que fundamenta a formação profissional desejada.

O mercado de trabalho, hoje tão competitivo, demanda um profissional
flexível e com capacidade de adaptação às novas realidades. O mundo
globalizado exige não somente rapidez na interpretação geral dos problemas,
mas também capacidade para a análise crítica, criatividade, adaptabilidade às
situações inusitadas, iniciativa para a realização de pesquisa, relacionamento
cooperativo e integrado, com vistas a aprimorar a qualidade de vida dos
cidadãos.
O Estatístico deve ser um profissional que, baseado em conhecimentos
sólidos e atualizados, seja capaz de abordar com proficiência os problemas
usuais de sua área de atuação: coleta, organização e síntese de dados, ajuste de
modelos, e ter a capacidade de buscar informação para a solução de problemas
novos, e encontrando-as, ser capaz de entendê-las e implantá-las. Além disto,
em todas as suas atividades devem estar presentes, a curiosidade pelo
conhecimento novo e uma postura ética diante dos fatos.

O Curso de Bacharelado em Estatística deve ter um programa flexível, de
forma a qualificar os seus graduados visando a pesquisa e o ensino superior, ou
para oportunidades de trabalho fora do ambiente acadêmico, nas mais variadas
áreas de aplicação da Estatística.
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Assim, além de garantir que os egressos do curso adqüiram uma sólida
formação de base Matemática, o curso deve propiciar uma formação que os
prepare para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do
mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.

Em sintonia com estas demandas, o Instituto de Matemática da
Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu este Projeto Pedagógico
para o curso de Bacharelado em Estatística, sobretudo para formar pessoas
comprometidas e conscientes de seu papel na sociedade, promovendo a
responsabilidade social e que venham contribuir para a melhoria da qualidade de
vida em nossa cidade e região.
Deste modo, este curso tem a sua estrutura organizada com base nos
seguintes princípios:

 sólida formação teórica, desenvolvendo a capacidade de compreender a
Estatística como ciência aplicada de forma a poder participar ativamente
de discussões sobre problemas com profissionais de outras áreas;
 formação básica de caráter generalista, com estruturação multi e
interdisciplinar, possibilitando a articulação entre as atividades que
compõem a proposta curricular;
 estímulo às atividades que socializam o conhecimento produzido pelo
corpo docente e pelos discentes, afirmando a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão;

 estímulo às atividades complementares, destacando-se a iniciação
científica, extensão, monitoria e participação em eventos acadêmicos
científicos e culturais;
 integração da teoria à prática de maneira flexível para desenvolvimento
de competências e habilidades que levem o aluno a procurar, interpretar,
analisar e selecionar informações, identificar problemas relevantes e
realizar
projetos de pesquisa através de sólida instrumentalização
técnica.

18.5. Diretrizes Gerais para o Desenvolvimento Metodológico do
Ensino

Considerando estes princípios básicos, o currículo está organizado com
os seguintes componentes:
I.

Disciplinas Obrigatórias
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Disciplinas Complementares
Requisitos Curriculares Suplementares
Atividades de Monitoria (facultativas)
Atividades de Iniciação Científica (facultativas)
Atividades de Extensão (facultativas)
Estágio remunerado (facultativo)

O currículo do curso de Bacharelado em Estatística totaliza 3065 h/a e é
composto de 39 disciplinas, sendo 28 obrigatórias, 10 denominadas
complementares de escolha condicionada, um Projeto Final de Curso (requisito
curricular suplementar), além de Atividades Complementares que totalizam 320h.

No curso de Estatística os alunos podem realizar estágio remunerado após
a conclusão da disciplina Inferência Estatística I, recomendada para o quarto
período. A Divisão de Assistência ao Estudante é a responsável pela viabilização
da celebração e manutenção de convênios entre a UFRJ e Empresas/Instituições,
bem como pela divulgação junto ao corpo discente da existência de estágios
decorrentes destes convênios. Maiores informações podem ser obtidas em
http://pr1.ufrj.br/index.php/component/content/category/478-estgios-econvnios.
Monitoria, iniciação científica, extensão e estágio são atividades
facultativas e contabilizam carga horária em Atividades Complementares.
18.5.1 Atividades Complementares

Em 2010, foram incorporadas à grade curricular as Atividades
Complementares, contabilizando cerca de 10% do currículo para adequação ao
Plano Nacional de Educação. Desta forma, alunos com ingresso a partir de 2010
precisam cumprir carga horária mínima de 320 horas nesse tipo de atividade,
que deverá ser desenvolvida em horário não sobreposto aos horários de aula.
A carga horária em atividades é aferida por meio de documentação
comprobatória reunida, ao longo do curso, na pasta de cada aluno na secretaria
acadêmica. São consideradas Atividades Complementares as seguintes atividades
não obrigatórias:
 monitoria;
 iniciação científica;
 participação em projetos de extensão.
 estágio;
 participação em eventos acadêmico-científico-culturais;
 frequentar cursos de idiomas.
Não serão consideradas atividades desenvolvidas sob vínculo empregatício ou
atividades prévias ao início da matrícula corrente do aluno.
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Outras atividades podem ser consideradas, com devida documentação
comprobatória de carga horária e sujeitas à análise da coordenação de curso.
18.5.2 Apoio Pedagógico para Acessibilidade

De acordo com o DECRETO No 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999.
Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu artigo
4º, é considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas
sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve;
b) de 41 a 55 db - surdez moderada;
c) de 56 a 70 db - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 db - surdez severa;
e) acima de 91 db - surdez profunda; e
f) anacusia;
III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor
olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen),
ou ocorrência simultânea de ambas as situações;
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
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Ainda de acordo com o mesmo decreto, em seu artigo 6º, entre as diretrizes
da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
encontra-se:
III incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação,
à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência
social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Já em seu artigo 7º, dispõe que entre os objetivos da Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, encontra-se, entre outros:
I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência
em todos os serviços oferecidos à comunidade;
II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas
áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação
pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à
prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão
social.

Ainda, no que se refere à LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE
2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista, a pessoa com transtorno do espectro autista é
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Em seu Art.
1o § 1o, dispõe que é considerada pessoa com transtorno do espectro autista
aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes
incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e
não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência
em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados
ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Ainda segundo a mesma lei, em seu Art. 3o , entre os direitos da pessoa
com transtorno do espectro autista, está o acesso à educação e ao ensino
profissionalizante. Em seu parágrafo único, tal artigo estabelece que em casos de
comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída
nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do seu art. 2o,
terá direito a acompanhante especializado.
Na UFRJ, a DINAAC – Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Assuntos
Comunitários, subordinada à SUPEREST busca integrar e promover ações na
área da inclusão, acessibilidade e assuntos comunitários a discentes, docentes e
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técnico-administrativos em educação na graduação, na pós-graduação e em
projetos de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Procura ainda,
atender às demandas da sociedade (comunidade interna e externa à
Universidade) nestas áreas, promover a inclusão social e o convívio com a
diversidade humana em todas as suas potencialidades e as necessidades
específicas dos vários segmentos sociais e apoiar ações de acessibilidade e
inclusão já existentes buscando a construção da igualdade.
As ações da DINAAC desenvolvem-se segundo os eixos: ensino, pesquisa,
extensão, integração física, transversalidade do conhecimento, promoção de
ingresso e a permanência na Universidade. Orienta-se pelas legislações em
vigor e também pelos princípios do PNAES. Informações sobre materiais e
projetos desenvolvidos pela DINAAC são acessíveis no endereço
http://superest.ufrj.br/index.php/estrutura-da-superest/dinaac.
18.5.3 Atenção à Educação Ambiental

O atendimento ao DECRETO No 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002.I,
contemplando a integração da educação ambiental às disciplinas de modo
transversal, contínuo e permanente é feito pela inclusão do tema Meio Ambiente
entre aqueles obrigatórios à disciplina MAD236 – Seminários em Ciências
Atuariais e Estatística e, ainda, pelo tratamento estatístico e modelagem de
dados referentes ao meio ambiente, apontado nas ementas de disciplinas que
contemplem tratamento e análise de dados e sua modelagem estatística. Há,
ainda, a possibilidade de participação do aluno em projetos de iniciação científica
e extensão que contemplem o tema.
18.5.4 Atenção à Educação de Relações Étnico-Raciais

O atendimento à Resolução CNE/CP No 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004, que
explicita a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, é feito pela
inclusão dos temas relações étnico-raciais e temáticas que dizem respeito aos
afrodescendentes entre aqueles obrigatórios à disciplina MAD236 – Seminários
em Ciências Atuariais e Estatística e, ainda, pelo tratamento estatístico e
modelagem de dados referentes a questões étnico-raciais e aos
afrodescendentes, apontado nas ementas de disciplinas que contemplem
tratamento e análise de dados e sua modelagem estatística. Há, ainda, a
possibilidade de participação do aluno em projetos de iniciação científica e
extensão que contemplem o tema.
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18.5.5 Atenção à Educação em Direitos Humanos

Em cumprimento à Resolução CNE/CP No 1 de 30/05/2012, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, o tema Direitos
Humanos foi incluído entre aqueles obrigatórios à disciplina MAD236 –
Seminários em Ciências Atuariais e Estatística. A transversalidade do tema na
formação do aluno é assegurada pela possibilidade do envolvimento de alunos
em projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em
Direitos Humanos Suely Souza de Almeida (NEPP-DH). Trata-se do primeiro
Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos, com caráter estatutário, em
universidade pública brasileira.

O NEPP-DH aglutina trabalhos com alta relevância acadêmica e social, todos
constitutivos da sua estrutura e desdobram-se em subprojetos de ensino,
pesquisa e extensão, como: Grupo de Pesquisa do Trabalho Escravo
Contemporâneo (GPTEC), Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha
Rosa (CRMM-CR), Observatório da Laicidade do Estado (OLE), Curso de Teorias
Sociais e Produção do Conhecimento (CTSPC). Compreende também o Centro de
Referência da Mulher (CRM), cujas atividades acadêmicas ainda não se iniciaram
porque está em fase de construção, na Cidade Universitária e o Observatório da
Lei Maria da Penha.
Na qualidade de instância acadêmica da UFRJ, o Núcleo tem seus docentes e
estudantes como destinatários imediatos de suas atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Para melhor atingir seus objetivos, amplia suas atividades para a
sociedade, em geral, especialmente para as vítimas de discriminação e da
violação dos direitos humanos.
18.6. Objetivos
18.6.1. Objetivos Gerais:

 Formar cidadãos críticos, reflexivos, participativos e atuantes, que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
população humana e para conservação de todas as formas de vida
do planeta, a partir de ações pautadas em valores éticos e legais;

 Preparar Estatísticos para atender às demandas do mercado de
trabalho e suprir as necessidades das diferentes comunidades,
participando ativamente do seu desenvolvimento sócio-cultural e
econômico;
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 Promover o saber científico, gerar novas tecnologias e estimular a
evolução cultural, procurando socializar os conhecimentos
produzidos pela academia, por meio de todos os níveis do ensino e
veículos de comunicação;

 Desenvolver, apoiar e estimular atividades de ensino, pesquisa ou
extensão relacionadas com a solução de problemas científicotecnológicos;

 Contribuir para que as diversas Instituições da comunidade
alcancem níveis de excelência no desenvolvimento de suas
atividades, produzindo benefícios culturais, científicos e
tecnológicos que possam ser revertidos em prol de toda a
sociedade.
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18.6.2.

Objetivos Específicos

O aluno egresso do Curso de Bacharelado em Estatística da Universidade
Federal do Rio de Janeiro deverá, ainda, ser capaz de:
 Adaptar-se à dinâmica do mercado de trabalho, promovendo
sempre que necessário, ações de formação continuada e aprimoramento
profissional;
 Ter domínio dos métodos e técnicas de pesquisa e saber atuar na
sua área de formação e competência, buscando analisar a realidade e
nela contextualizando sua atividade na busca de conhecimentos
tecnológicos e científicos;

 Atuar em programas de pesquisa científica básica e aplicada nas
diferentes áreas da Estatística.

18.7. Competências e Habilidades












Ter cultura científica de forma a poder participar ativamente de
discussões sobre problemas com profissionais de outras áreas.
Comunicar–se bem de forma oral e escrita.
Ter conhecimento de organização e manipulação de banco de dados.
Saber produzir sínteses numéricas e gráficas dos dados.
Saber usar os modelos básicos de análise Estatística.
Ter a capacidade de, a partir da análise dos dados, sugerir mudanças
no processo, na política pública, na instituição, etc.
Dominar uma língua estrangeira, preferencialmente o Inglês, pelo
menos no nível da leitura.
Ter habilidades gerenciais.
Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas de
Estatística, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das
pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão do
conhecimento.
Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
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Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante,
assumindo postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças
contínuas.

18.8. Metodologia de ensino
O curso é composto por aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas ou
seminários têm caráter expositivo e podem ser conduzidas com apoio de quadro
negro e/ou quadro branco, utilizando-se também ou alternativamente data
show.
As aulas práticas são conduzidas em laboratórios equipados com
computadores para professor e alunos.

Tanto aulas teóricas quanto as práticas podem valer-se, também, de
novas tecnologias e recursos multimídia, incentivando-se a utilização de tais
recursos de forma a facilitar a compreensão e contextualização dos conteúdos
programáticos.

Entende-se que o trabalho extraclasse é parte fundamental no processo
de aprendizagem. Nesse sentido, são alocados monitores (alunos graduandos ou
pós-graduandos), disponíveis para dar suporte ao estudo extraclasse.
Em qualquer dos contextos, teórico ou prático, incentiva-se a participação
do aluno como elemento atuante, e não somente indivíduo passivo, no processo
de ensino-aprendizagem.
18.9. Nivelamento – Apoio Pedagógico
Dada a dificuldade enfrentada por vários alunos ao ingressar na
universidade, exibindo muitas vezes deficiências em sua formação prévia que
podem comprometer sua graduação, a universidade oferece programas de apoio
pedagógico. Os alunos da graduação em Estatística são atendidos pelo Programa
de Apoio Pedagógico em Cálculo, extracurricular e com participação optativa.
O Apoio Pedagógico do Instituto de Matemática da UFRJ tem por objetivo
fornecer aos alunos:
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um espaço para discussões de conteúdo;



um espaço para externar suas deficiências da Educação Básica e saná-las.



atividades complementares com orientações para a abordagem de
problemas;

A atividade atende a alunos dos Centros de Tecnologia (CT) e de Ciências
Matemáticas e da Natureza (CCMN), em que se insere o Instituto de Matemática.
Alunos que apresentem dificuldades são fortemente incentivados pelos
professores e pela coordenação de curso a acompanhar as sessões de apoio
pedagógico.
Detalhes sobre o Programa de Apoio Pedagógico em Cálculo podem ser
acessados em http://www.im.ufrj.br/apoiopedagogico/.

18.10. Egressos do Curso
18.10.1 Perfil do Egresso

O egresso de Estatística pode ter sua formação mais voltada para o
mercado de trabalho, podendo atuar, por exemplo, em agências
governamentais, indústrias, hospitais, bancos, seguradoras e/ou voltar-se para a
Pós-graduação.

O Curso de Bacharelado em Estatística da Universidade Federal do Rio de
Janeiro forma graduados capacitados a realizar estudos de pós-graduação, bem
como prestar serviços e desenvolver ações relacionadas com sua formação
específica e áreas afins. O egresso do Bacharelado em Estatística formado pela
UFRJ deverá ser:
 Apto a atuar multi e interdisciplinarmente, estando preparado para
desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de
ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação de modo continuado;
 Detentor de fundamentação teórica e prática básica para atuar em
todos os níveis, nas diferentes áreas de aplicação da Estatística,
pautado em referenciais éticos e legais;

81
 Consciente da necessidade de atuar com qualidade e
responsabilidade profissional e de ser tornar agente transformador
da realidade presente em busca da melhoria da qualidade de vida.

18.10.2 Informações Sobre Egressos

Entre os estatísticos formados pela UFRJ, podemos encontrar professores
universitários em universidades federais (UFRJ, UFF, UFPR), além de outros no
IBGE, no DAC (Departamento de Aviação Civil), no IRB, na Petrobrás, na
Telemar, na Sul América, na FIRJAN, entre outros.
18.11. Estrutura Curricular
Na tabela a seguir informa-se o total de horas do curso, número de
disciplinas obrigatórias, número de horas em disciplinas complementares de
escolha condicionada e o número de créditos em requisitos curriculares
suplementares, que no caso da Estatística envolve a realização de um Projeto de
Fim de Curso, sob a orientação de um professor.
Características
Número de horas
Número de disciplinas obrigatórias
Número de horas em disciplinas
complementares
N. de créditos em requisitos curric.
suplementares
Número total de créditos

Curso: Estatística
3065
28
600
5

165

Os conteúdos básicos do currículo envolvem:



Matemática - Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica, Álgebra
Linear e Equações Diferenciais, Análise;

Computação - Informática Básica, pelo menos um pacote estatístico,
domínio de uma linguagem de programação, noções de cálculo numérico
para cálculos estatísticos;
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Estatística e Probabilidade - variáveis aleatórias uni e multidimensionais, lei
fraca dos grandes números e teorema central do limite, Descrição dos
dados, Inferência Estatística.

Os conteúdos profissionalizantes do currículo envolvem: Probabilidade
Avançada, Modelos Lineares, Modelos Lineares Generalizados, Inferência
Bayesiana, Processos Estocásticos, Controle Estatístico de Qualidade,
Demografia, Técnicas de Amostragem, Estatística Computacional, Planejamento
de Experimentos, Análise Estatística Multivariada, Análise de Séries Temporais.

Entre as diversas possibilidades de conteúdos de escolha condicionada
destacam-se:
Estatística
Não-Paramétrica,
Econometria,
Análise
de
Sobrevivência, Teoria da Decisão, Demografia, Matemática Financeira,
Planejamento de Experimentos Industriais, Confiabilidade. Teoria do Risco,
Teoria da Credibilidade, etc. Uma relação mais detalhada será apresentada
adiante.
Na grade curricular do curso de Bacharelado em Estatística os conteúdos
básicos serão cobertos pelas disciplinas Cálculo Diferencial e Integral I(90h),
Cálculo II(90h), Cálculo III(90h), Equações Diferenciais(60h), Álgebra I(60h),
Álgebra Linear I(45h), Álgebra Linear II(60h), Cálculo Numérico (60h), Métodos
Numéricos I(60h), Computação I(60h), Computação II(60h), Análise
Exploratória de Dados(60h), Seminários em Ciências Atuariais e Estatística
(30h), Elementos de Física (90h), Introdução à Estatística (60h), Cálculo das
Probabilidades I(90h), Inferência Estatística I(90h), Análise I (90h). Total: 1245
horas.
Os conteúdos profissionalizantes no currículo do curso são: Inferência
Estatística II(90h), Análise de Regressão (90h), Processos Estocásticos (90h),
Estatística Computacional(60h), Técnicas de Amostragem (60h),
Análise
Estatística Multivariada (60h), Cálculo das Probabilidades II(90h), Controle
Estatístico de Qualidade (60h), Planejamento de Experimentos (60h), Análise de
Séries Temporais (60h).Total: 720 horas.

Há mais 600 horas previstas em Disciplinas de Escolha Condicionada que
serão relacionadas adiante e 90 horas de requisitos curriculares suplementares:
Projeto Final de Curso em Estatística. O Projeto Final de Curso é um requisito
curricular suplementar. Sob a orientação de um professor da UFRJ, o aluno
desenvolverá um estudo teórico ou aplicado na área de Estatística e uma
monografia com os resultados obtidos nesse estudo. Haverá uma defesa pública
do projeto desenvolvido com uma banca composta por três docentes, sendo um
deles o professor orientador.
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18.11.1 Grade Curricular

Período I
Código

Nome

Créditos

MAC118
MAD114
MAB121
MAC106
total

Cálculo Diferencial e Integral I
Análise Exploratória de Dados
Computação I
Álgebra Linear I
-

6
4
4
3
17

Período II
Código

Nome

Créditos

MAC123
MAD124
FIW123
MAE125
MAA114
total

Cálculo II
Introdução à Estatística
Elementos de Física
Álgebra Linear II
Álgebra I
-

5
4
5
4
4
22

Período III
Código

Nome

Créditos

MAC233
MAD233
MAB241
MAB231
MAE127
MAD236
Total

Cálculo III
Cálculo das Probabilidades I
Computação II
Cálculo Numérico
Equações Diferenciais
Seminários em Ciências At. e Estat.
-

5
5
4
4
4
1
22

Período IV

Nome

Créditos Carga

MAD351
MAD352
MAA240
DCC008
Total

Inferência Estatística I
Cálculo das Probabilidades II
Análise I
Créditos em disciplinas compl.
-

5
5
5
8
23

Código

Carga
Horária
Teórica
90
45
45
30
210

Carga
Horária
Prática
0
15
15
15
45

Pré-requisitos

Carga
Horária
Teórica
60
45
60
45
45
255

Carga
Horária
Prática
30
15
30
15
15
105

Pré-requisitos

Carga
Horária
Teórica
60
60
45
45
45
255

Carga
Horária
Prática
30
30
15
15
15
30
135

Pré-requisitos

Carga
Horária
Prática

Pré-requisitos

Horária
Teórica

60
60
60
90
300

30
30
30
30
90

-

MAC118
-

MAC123
MAC123(C)
MAB121
MAC123,MAB121
MAC123
-

MAD233
MAD233
MAA114, MAC118
-
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Período V

Nome

Créditos Carga

MAD361
MAD364
MAD357
MAD471
MAB478
MAWX03
Total

Inferência Estatística II
Processos Estocásticos
Análise de Regressão
Ctrl. Estatístico de Qualidade
Métodos Numéricos I
Atividades Complementares
-

5
5
5
4
4
0
23

Código

Horária
Teórica

60
60
60
45
45
0
270

Carga
Horária
Prática

30
30
30
15
15
320
440

Pré-requisitos
MAD351
MAD352
MAD351,MAE125
MAD351
MAB231,MAE125
-
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Período VI

Nome

Créditos Carga

MAD360
MAD476
MAD485
MAD486
DCC008
Total

Estatística Computacional
Planejamento de Experimentos
Análise Estatística Multivariada
Técnicas de Amostragem
Créditos em disciplinas compl.
-

4
4
4
4
8
24

Período
VII

Nome

Créditos Carga

Análise de Séries Temporais
Créditos em disciplinas compl.
-

4
12
16

Nome

Créditos Carga

Projeto Final em Estatística
Créditos em disciplinas compl.
-

5
12
16

Código

Código
MAD484
DCC012
Total
Período
VIII

Código
MADX01
DCC012
Total

Horária
Teórica

45
45
45
45
90
270

Horária
Teórica

45
135
180

Horária
Teórica

90
135
225

Carga
Horária
Prática

Pré-requisitos

15
15
15
15
30
90

MAB121,MAD351
MAD351
MAD357
MAD351
-

Carga
Horária
Prática

Pré-requisitos

15
45
60

MAD357
-

Carga
Horária
Prática

Pré-requisitos

0
45
45

MAD361
MAC123,MAB121
-
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18.11.2 Conteúdos programáticos das disciplinas obrigatórias do curso

A seguir são apresentados os conteúdos programáticos das disciplinas
obrigatórias do curso, em ordem alfabética.
DISCIPLINA: ÁLGEBRA I
CÓDIGO: MAA114

CRÉDITOS: 4

CARGA-HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

PRÉ-REQUISITOS: Não há
EMENTA
Algoritmo da divisão e máximo divisor comum; Números primos e fatoração de inteiros; Relações
de equivalência; Aritmética modular; Teorema chinês dos restos; Indução finita; Teorema de
Fermat ; Grupos, subgrupos e teorema de Lagrange; Teorema de Euler; Testes de primalidade e
pseudoprimalidade; Números de Carmichael, Mersenne e Fermat.
OBJETIVOS GERAIS: Aprofundar a relação do aluno com os números inteiros e apresentar a

teoria básica dos Grupos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Os números inteiros, indução finita ,algoritmo da divisão.
UNIDADE II – Números primos e fatoração de inteiros, máximo divisor comum.

UNIDADE III – Aritmética modular, equações diofantinas, teorema chinês dos restos,
pequeno teorema de Fermat.
UNIDADE IV –Grupos, subgrupos e teorema de Lagrange, teorema de Euler.

UNIDADE V – Testes de primalidade e pseudoprimalidade; Números de Carmichael, Mersenne e
Fermat.
BIBLIOGRAFIA:
[1] Coutinho, S. C.– Números Inteiros e Criptografia – Série Computação e Matemática –2. Edição,
2005, SBM
[2] Milles, C. P. e Coelho, S. P. – Números: uma introdução à Álgebra
[3] Gonçalves, Adilson – Introdução à Álgebra, IMPA, 1999
[4] Lemos, Manoel - Criptografia, Números Primos e Algoritmos, IMPA, 1989
[5] Nachbin, Leopoldo, Introdução à algebra -- Rio de Janeiro : McGraw-Hill do Brasil, 1971.
[6] Fraleigh, John B. A First course in abstract algebra. -- 2. ed. rev and enl. -- Reading [Mass.,
Estados Unidos] ; Amsterdam : Addison-Wesley, 1977[1976].
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Critério do CCMN
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Sem Aplicativos
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DISCIPLINA: ÁLGEBRA LINEAR I
CÓDIGO: MAC 106
CRÉDITOS: 3

CARGA HORÁRIA: 45h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 0h

PRÉ-REQUISITOS:
EMENTA: Vetores no R² e no R³, Retas e Planos, Cônicas, Discussão da Equação Geral das
Cônicas
OBJETIVOS GERAIS: estudo completo de cálculo vetorial e geometria analítica
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Vetores no R² e no R³:Conceito; Dependência e Independência Linear; Base e
Dimensão de Subespaços no R² e no R³; Produto Escalar; Produto Vetorial de Vetores no R³.
UNIDADE II - Retas e Planos: Retas no R²; Retas e Planos no R³; Distância de Um Ponto a Uma
Reta; Distância de Um Ponto a Um Plano; Distância Entre Duas Retas Reversas.
UNIDADE III - Cônicas: Estudo da Circunferência; Estudo da Parábola; Estudo da Elipse; Estudo
da Hipérbole.
UNIDADE IV - Discussão da Equação Geral das Cônicas:
BIBLIOGRAFIA
[1] Medeiros, L. A. J., Andrade, N. G. e Wanderley, A. J. M. Álgebra Vetorial e Geometria. Rio
de Janeiro: Campus, 1981.
[2] Reis, G. e Silva, W. Geometria Analítica, 1996, LTC
[3]Steinbruch, A. e Winterle, P. , Geometria Analítica, 1987 -McGraw-Hill
[4] Banchoff, T. Linear Algebra through Geometry, 1993, Springer
[5] SANTOS, R. J. Matrizes, vetores e geometria analítica. 2012. Disponível em
https://www.dropbox.com/s/aa71ogpk8xski1j/gaalt1.pdf?m
[6] SANTOS, R. J. Um curso de geometria analítica e álgebra linear. 2012. Disponível em
https://www.dropbox.com/s/jj3xq0hjv2z39zp/gaalt0.pdf?m
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos de acordo com os critérios do CCMN
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S):
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DISCIPLINA: Álgebra Linear II
CÓDIGO: MAE 125
CRÉDITOS: 4,0

CARGA HORÁRIA: 60
TEÓRICA: 45
PRÁTICA: 15

PRÉ-REQUISITOS:NÃO HÁ
EMENTA: Sistemas de equações lineares e Eliminação Gaussiana. Matrizes e determinante.
Espaços vetoriais Euclidianos. Geometria dos espaços vetoriais de dimensão finita.
Transformações lineares. Espaços vetoriais com produto interno. Ortogonalidade e mínimos
quadrados. Autovalores e autovetores. Teorema espectral. Aplicações à solução de EDOs e
em Geometria Euclidiana.
OBJETIVOS GERAIS: capacitar o aluno a resolver problemas envolvendo sistemas de
equações lineares, transformações lineares, cálculo matricial, cálculo vetorial, autovalores
e autovetores.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Sistemas de equações lineares e Eliminação Gaussiana, Matrizes e
determinante.
UNIDADE II - Espaços vetoriais Euclidianos; independência e dependência linear, base,
dimensão
UNIDADE III- Transformações lineares; Geometria dos espaços vetoriais de dimensão finita.
UNIDADE IV- Espaços vetoriais com produto interno; bases ortonormais, processo de GramSchmidt, Ortogonalidade e mínimos quadrados; Mudança de Base
UNIDADE V- Autovalores e autovetores; Diagonalização; Teorema Espectral
UNIDADE VI-Transformações Lineares Arbitrárias; Núcleo e Imagem
UNIDADE VII- Aplicações à solução de EDOs; Diagonalização de Formas Quadráticas: seções
cônicas
BIBLIOGRAFIA
[1] Anton, Howard; Rorres – Álgebra Linear com Aplicações, 2001; Bookman.
[2] Strang, G – Linear Algebra and its applications, Third Edition; HBJ.
[3] Boldrini, José Luiz [et al.]. Álgebra linear -- 3. ed. ampl. e rev. -- São Paulo : Harbra ;
Harper & Row do Brasil, 1986.
[4] Leon, Steven J. – Álgebra Linear com aplicações, 1999; LTC.]
[5] Lay, David – Álgebra Linear e suas Aplicações, 1999; LTC.
[6] Cabral, M. e Goldfeld, P. - Curso de Algebra Linear - Fundamentos e Aplicações , 3.
Edição, 2012. Disponível em http://146.164.4.17/~mcabral/textos/alglin/CursoAlgLinlivro.pdf
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e exercícios, respeitando o critério do CCMN
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: ANÁLISE I
CÓDIGO: MAA 240

CRÉDITOS: 5,0

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 70h
PRÁTICA: 20h
PRÉ-REQUISITOS: Álgebra I (MAA114), Cálc.Dif. e Int I (MAC 118)
EMENTA: Construção dos números reais; Seqüências e séries numéricas; Topologia da reta; Limite
e continuidade; Derivadas; Integral de Riemann.
OBJETIVOS GERAIS:
Habilitar o aluno a organizar axiomaticamente o material apresentado em cálculo diferencial de
uma variável.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Enumerabilidade; conceito de supremo e de ínfimo; construção dos números reais.
UNIDADE II - Seqüências e séries numéricas: noção de limite, seqüência de Cauchy, teorema de
Bolzano-Weierstrass, critérios de convergência.
UNIDADE III - Topologia da reta: caracterização dos subconjuntos compactos e dos subconjuntos
conexos.
UNIDADE IV - Limite e continuidade de funções reais de uma variável real e suas relações com a
topologia da reta; Teoremas de Heine e de Weierstrass.
UNIDADE V -O conceito de derivada; Teorema do Valor Médio; as classes Ck; fórmula de Taylor;
funções analíticas na reta.
UNIDADE VI -Integral de Riemann própria e imprópria; Teorema Fundamental do Cálculo;
Teorema do Valor Médio para Integrais.
BIBLIOGRAFIA
[1] Figueiredo, D.G. – Análise na reta. IMPA
[2] Lima,E.L. – Análise Real I, vol. 1. IMPA
[3] Bartle, R. e Sherbert – Introduction to Real Analysis- John Wiley and Sons
[4] Lima,E.L. – Curso de Análise, vol. 1. IMPA
[5] Apostol, Tom M. Mathematical analysis-- 2. ed. -- Reading, Mass. : Addison-Wesley,
1975[1974].
[6] Neri, C. e Cabral, M.A. Curso de análise Real. Disponível em
http://www.dma.im.ufrj.br/~mcabral/textos/curso-analise-real-a4.pdf
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Critério do CCMN
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Sem aplicativos
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DISCIPLINA: ANÁLISE DE REGRESSÃO
CÓDIGO: MAD357
CRÉDITOS: 5

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h
PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351 e ÁLGEBRA LINEAR II – MAE125

EMENTA: Regressão linear simples. Análise de ajuste. Estudo dos resíduos. Regressão múltipla. Correlação
múltipla. Violações de hipóteses básicas. Transformações de variáveis. Modelos lineares generalizados.
Tratamento, por meio de exemplos, de questões relacionadas ao meio ambiente e de questões étnicoraciais.
OBJETIVOS GERAIS: Definir modelo linear, ajustar modelos de regressão linear simples e múltiplos.
Avaliar os resultados do ajuste e propor medidas remediadoras, em caso de violação das suposições
básicas. Definir, ajustar e analisar modelos lineares generalizados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Regressão Linear Simples. Parâmetros do modelo, estimador de mímimos quadrados
(EMQ); análise de variância (ANOVA); coeficiente de determinação R2; erros e resíduos; normalidade dos
erros, estimador de máxima verossimilhança (EMV); Intervalos de confiança (IC) e testes de hipóteses:
para os parâmetros, para predições e para valores ajustados; análise dos resíduos.
UNIDADE II - Regressão Múltipla. Interpretação geométrica dos EMQ; adicionando mais um preditor,
correlação parcial; ortogonalidade; notação matricial, ANOVA; gráficos de variáveis adicionadas; gráfico
dos resíduos parciais; regressão passando pela origem.
Mínimos quadrados ponderados, teste de falta de ajuste (variância conhecida e desconhecida);.teste F
generalizado e comparação de modelos; e elipsóides de confiança.
UNIDADE III – Diagnóstico. I - análise dos resíduos: Matriz H; a distância de Mahalanobis; resíduos
studentizados; “outliers”; casos influentes, distância de Cook, Di e sua magnitude.
II - sintomas e terapias: Gráfico de dispersão; variância não constante; não linearidade; transformação
dos preditores e da variável resposta; falta de suposição de normalidade, papel de probabilidade.
UNIDADE IV - Construção de modelos
I - definição de novos preditores: Regressão polinomial, polígonos com vários preditores, superfície de
resposta; variáveis indicadoras; propriedades de locação e escala; transformação linear e componentes
principais.
II colinearidade e seleção de variáveis: Medindo colinearidade; seleção de variáveis; algoritmos: de
seleção para frente, de eliminação para traz e do método stepwise; criação de seleção de sub-grupos de
variáveis, Cp e todas as possíveis regressões.
III - Predição: Fazendo predições, interpolação versus extrapolação.
UNIDADE V - GLIM (modelos lineares generalizados)
Introdução: componentes do GLIM; notação; distribuições derivadas da normal.
Família de distribuição exponencial e o GLIM.
Estimação: EMV; EMQ; estimação dos parâmetros do GLIM.
Inferência: Distribuição amostral da função scores; distribuição amostral do EMQ; IC para os parâmetros
do modelo; comparação de modelos, distribuição amostral da verossimilhança; testes de hipóteses.
Variáveis binomiais e regressão logística.
BIBLIOGRAFIA
[1] Montgomery, Douglas C. [et al.]. Introduction to linear regression analysis -- 5.ed. -- Neu Jersey : J.
Wiley & Sons, 2012.
[2] DRAPER, Norman R. Applied Regression Analysis. -- 02 -- New York: J. Wiley; Chichester : J. Wiley,
c1981.
[3] DOBSON, Annette J., BARNETT, Adrian G. An introduction to generalized linear models / --. -- 3.ed.--- Boca Raton : CRC Press, c2008.
[4] Gelman, Andrew e HILL, Jennifer. Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models. -Cambridge (ENK) : Cambridge University Press, 2007.
[5] WEISBERG, Sanford. Applied Linear REgression- -- New York : J. Wiley; Chichester : J. Wiley, C1980.
[6] Rawlings, john O. [et al.] Applied regression analysis : a research tool-- -- 2. ed.-- -- New York :
Springer-Verlag, c1998
[7] NETER, J. [et al.]. Applied linear regression models. -- HOMEWOOD : R. D. IRWIN, s1983.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Trabalhos e Provas
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R e Planilhas
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DISCIPLINA: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
CÓDIGO: MAD485
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

PRÉ-REQUISITOS: ANÁLISE DE REGRESSÃO – MAD357
EMENTA: Conceitos iniciais. Estacionariedade. Autocorrelação, modelos no domínio do tempo e
da frequência. Métodos de decomposição e de amortecimento e de auto-regressão.
Modelagem Box-Jenkis: univariado, função de transferência e intervenção e multivariado.
Análise espectral. Modelos estruturais: espaço de estado e previsão Bayesiana. Tratamento, por
meio de exemplos, de questões relacionadas ao meio ambiente e a questões étnico-raciais.
OBJETIVOS GERAIS: Desenvolver modelos para dados indexados no tempo. Apresentar classes
alternativas de modelos. Descrever probabilisticamente a função de previsão.
Analisar dados usando softwares especializados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Modelos de Séries Temporais. Conceitos básicos de séries temporais.
Estacionariedade. Função de autocorrelação. Modelos no domínio do tempo e da freqüência
UNIDADE II - Métodos de Decomposição: Modelos de tendência: determinística e estocástica.
Suavização exponencial: simples e dupla - modelos de Holt e Brown. Modelos de
sazonalidade: Holt-Winters aditivo e multiplicativo. Métodos de regressão: estimação, análise
de resíduos.
UNIDADE III - Modelagem de Séries Temporais Estacionárias: Processo linear geral . Modelos
de médias móveis, autoregressivos, modelos mistos (ARMA). Propriedades: inversibilidade e
estacionariedade. Estimação, diagnóstico e previsão
UNIDADE IV - Modelagem de Séries Temporais não Estacionárias: Transformações:
diferenciação, Box-Cox. Modelos ARIMA: estimação, diagnóstico e previsão. Modelos Sazonais
- SARIMA: estimação, diagnóstico e previsão
UNIDADE V - Modelos Dinâmicos Lineares e Previsões Bayesianas: Introdução aos modelos
dinâmicos. Modelos de tendência. Inferência em Modelos Dinâmicos: evolução e atualização.
Controle, Monitoramento e Análise de Intervenção. Modelos Sazonais, Regressão Dinâmica e
Função de Transferência
UNIDADE VI - Modelos Dinâmicos Não Lineares e Não Normais: Modelos lineares
generalizados dinâmicos. Modelos não lineares dinâmicos. Inferência via simulação estocástica
[1] MORETTIN, Pedro Alberto e Toloi, Clélia M. C. Análise de séries temporais -- 2.ed.-- São
Paulo : Edgard Blücher, c2006.
[2] BOX, George Edward Pelham, Jenkins, Gwilym M. e Reinsel, Gregory C. Time series
analysis: forecasting and control. -- 3. ed. -- Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, c1994.
[3] WEST, Mike e Harrison, Jeff. Bayesian forecasting and dynamic models.--. -- 2. ed.-- -NEew York : Springer Verlag, c1997.
[4] BROCKWELL, Peter J. e Davis, Richard A. Introduction to time series and forecasting --. -2.ed.-- -- New York : Springer-Verlag, c2002.
[5] CRYER, Jonathan D. e Chan, Kung-Sik. Time series analysis: with applications in R.--. -2.ed.-- -- New York : Springer Science+Business Media, c2008.
[6] DURBIN, James e Koopman, S. J. Time series analysis by state space methods .--. -Oxford : Oxford University Press, c2001.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas – 70%, Listas de Exercícios: 30% (incluindo análise de
dados)
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R , WinBugs
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DISCIPLINA: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS
CÓDIGO: MAD114
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 30h
PRÁTICA: 30h

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ
EMENTA: Análise de dados univariados, comparação de duas ou mais amostras univariadas,
análise de dados bivariados, suavização, análise de tabelas de dupla entrada.
OBJETIVOS GERAIS: Habilitar o aluno a realizar análises exploratórias de dados de diversos
tipos e complexidades por meio de gráficos e medidas-resumo com o auxílio de pacotes
estatísticos e planilhas de cálculo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Introdução ao R. Introdução à Análise Exploratória de dados. Tipos de Dados
UNIDADE II – Variáveis Qualitativas. Classificação. Distribuições de freqüências. Gráficos de
barra e de área. Ferramentas do R para esse tipo de variável: barplot, pie, table, etc.
UNIDADE III – Variáveis Quantitativas: Medidas Resumo. Classificação. Distribuições de
freqüências: a freqüência acumulada. Medidas Sumário: Média, moda, mediana e quantis.
Medidas de dispersão: amplitude amostral, amplitude interquartílica, desvio-médio, variância e
desvio-padrão. Coeficiente de Variação. Ferramentas do R: mean, var, sd, median, quantile,
IQR, range, etc.
UNIDADE IV – Variáveis Quantitativas: Gráficos. Ramo-e-Folhas (stem). Histograma (hist).
Esquema dos 5 números (fivenum, summary). Diagrama de Caixa (boxplot). Exemplos usando
o R.
UNIDADE V – Análise bivariada – Duas variáveis quantitativas. Diagrama de dispersão (plot). 2
Correlação (cor). Interpretação da correlação. Correlação espúria. Reta de Mínimos quadrados.
(lm). Outros critérios de ajuste da reta .
UNIDADE VI – Análise bivariada – Duas variáveis Qualitativas. Tabelas de Contingência.
Hipótese de Independência. O Qui-quadrado. Exemplos de aplicação usando o R(table,
chisq.test).
UNIDADE VII – Análise bivariada – Uma variável qualitativa e uma quantitativa. Exemplo de
situações que levam à análise de variância. Decomposição das somas de quadrados. Definição
de uma medida de dependência. Representação gráfica. Exemplos de aplicação usando o R.
BIBLIOGRAFIA
[1] Bussab, W. O. e Morettin, P.A. (2013). ESTATÍSTICA BÁSICA. Oitava edição. Editora
Saraiva. (Capítulos 1,2,3 e 4).
[2] Estatística Básica, a arte de trabalhar com dados”, Pinheiro, Cunha, Ramirez, Gomes,
Editora Campus-Elsevier, 2ª edição, 2015
[3] Probabilidade e Estatística: quantificando a incerteza”, Pinheiro, Ramirez, Cunha, Gomes,
Editora Campus, 2012
[4] McNeil, R. D. (1977). Interactive Data Analysis. John Wiley
[5] Maindonald, J. H. (2008) Using R for Data Analysis and Graphics - Introduction, Code and
Commentary. Disponível em https://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf
[6] Reis, E.A., Reis, I.A. (2001) Analise Descritiva de Dados: Tabelas e Graficos. Disponível em
ftp://ftp.est.ufmg.br/pub/rts/rte0104.pdf
[7] Reis, E.A., Reis, I.A. (2002) Analise Descritiva de Dados: Sintese Numerica. Disponível em
ftp://ftp.est.ufmg.br/pub/rts/rte0202.pdf
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Dois trabalhos e duas provas.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R e PLANILHAS DE CÁLCULO.
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DISCIPLINA: ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA
CÓDIGO: MAD484
CRÉDITOS: 4
CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: ANÁLISE DE REGRESSÃO – MAD357
EMENTA: Aspectos da análise multivariada. Distribuição normal multivariada. Inferências sobre
o vetor de médias. Classificação e Discriminação. Análise de variância multivariada. Regressão
Multivariada. Análise em componentes principais. Análise Fatorial. Escalonamento
Multidimensional. Análise de conglomerados. Tratamento, por meio de exemplos, de questões
relacionadas ao meio ambiente e de questões étnico-raciais..
OBJETIVOS GERAIS: Identificar os diversos problemas que envolvem análise multivariada.
Fazer inferência sobre o vetor de médias, sob a hipótese de normalidade. Aplicar as técnicas
estudadas usando conjuntos de dados reais e o auxílio de pacotes estatísticos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Ferramentas de Álgebra Linear: Revisão
UNIDADE II – Distribuição Normal Multivariada
UNIDADE III – Inferências sobre o vetor de médias
UNIDADE IV – Inferências sobre a matriz de covariância
UNIDADE V – Análise Discriminante
UNIDADE VI – Análise de variância Multivariada
UNIDADE VII – Análise em Componentes Principais
UNIDADE VIII – Análise Fatorial
UNIDADE IX – Elementos de Análise de Correspondências, Conglomerados e escalonamento
mutidimensional
BIBLIOGRAFIA:
[1] MANLY, Bryan F J. Multivariate Statistical Methods: a primer. -- 02 -- London : Chapman
and Hall, 1994.
[2] JOHNSON, Richard A. e Wichern, Dean W. Applied Multivariate Statistical Analysis. -- 02 -Englewood C : Prentkice-Hall Inter, c1988.
[3] . HAIR Jr, Joseph F. [et. al]. Análise multivariada de dados. ... -- 6. ed. -- Porto Alegre :
Bookman, 2009.
[4] MARDIA, K. V. e Bibby, J. Multivariate analysis. -- LONDON : ACADEMIC PRESS,
R1982[1979]
[5] Chatfield, Christopher. Introduction to multivariate analysis. -- London : Chapman & Hall,
c1980.
[6] SARKAR, Deepayan. Lattice : multivariate data visualization with R -- Berlin : Springer,
2008.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas, exercícios e trabalhos.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R
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DISCIPLINA: CÁLCULO DAS PROBABILIDADES I
CÓDIGO: MAD233
CRÉDITOS: 5

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h

PRÉ-REQUISITOS: MAC123 – CÁLCULO II (CONCOMITANTE)
EMENTA: Probabilidade. Análise Combinatória. Probabilidade condicional. Independência. Variáveis
aleatórias discretas e contínuas. Esperança e variância de variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias com
distribuição conjunta.
OBJETIVOS GERAIS: Habilitar o aluno a sintetizar informações que são ministradas com vistas à
elaboração de conceitos mais complexos; resolver problemas simples usando raciocínio probabilístico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - PROBABILIDADE. Interpretações de Probabilidade. Experimentos e eventos. Definição de
probabilidade. Propriedades da probabilidade. Espaços amostrais finitos – Métodos de Contagem.
Probabilidade da União Finita de Eventos.
UNIDADE II – PROBABILIDADE CONDICIONAL. Definição de Probabilidade Condicional. Independência.
Teorema de Bayes. Cadeias de Markov: primeiras noções.
UNIDADE III – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS
Definição. Função de Distribuição e Propriedades. Tipos de Variáveis Aleatórias
UNIDADE IV – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS
Definição e exemplos. Função de Probabilidade. Valor esperado e variância de uma variável aleatória
discreta. Propriedades do valor esperado e da variância.
Principais modelos discretos: definição e propriedades. Bernoulli, Binomial, Geométrico, Binomial
Negativo, Hipergeométrico e Poisson.
UNIDADE V – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS
Definição. Função de densidade de probabilidade.
Valor esperado e variância. Propriedades do valor esperado e da variância.
Principais modelos contínuos: definição e propriedades. Uniforme, Normal, Exponencial, Gama, Beta.
Outros modelos contínuos.
A distribuição de uma função de uma variável aleatória.
UNIDADE VI – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS COM DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA
Duas variáveis aleatórias discretas: função de probabilidade conjunta, funções de probabilidade marginais
e função de probabilidade condicional.
Duas variáveis aleatórias contínuas: densidade conjunta, densidades marginais e condicionais. Extensão
para o caso n-variado. 6.4. Variáveis aleatórias independentes.
Covariância e correlação.
UNIDADE VII – A FUNÇÃO GERATRIZ DE MOMENTOS
Função geratriz de momentos: definição e propriedades.
Somas de variáveis aleatórias independentes via função geratriz de momentos.
Função geratriz de momentos conjunta.
UNIDADE VIII - TEOREMAS LIMITES – NOÇÕES BÁSICAS
Desigualdade de Tchebyshev, Lei dos Grandes Números, Teorema Central do Limite: enunciado e
exemplos de aplicação.
BIBLIOGRAFIA
[1] Ross, S. (2014). A First Course in Probability. ninth edition.
Pearson.
[2] DeGroot, M., (2002). Probability and Statistics. Addison Wesley.
[3] Shiryayev, A. N. (1995). Probability. Second edition. Springer.
[4] Magalhães, M. N. (2004). Probabilidade e Variáveis Aleatórias. Ed.
Universidade de São Paulo.
[5] Hoel, P.G. e Stone, C. J. (1978). Introdução à Teoria da
Probabilidade. Editora Interciência.
[6] Feller, W. (1968). An introduction to probability theory and its applications. John Wiley and Sons.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas, testes e listas de exercícios.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: CÁLCULO DAS PROBABILIDADES II
CÓDIGO: MAD352
CRÉDITOS: 5
PRÉ-REQUISITOS: CÁLCULO DAS PROBABILIDADES I – MAD233

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h

EMENTA: Espaços de probabilidade. Vetores aleatórios. Distribuição e esperança condicionais.
Função geratriz e função característica. Teoremas limites.
OBJETIVOS GERAIS: Habilitar o aluno a sintetizar informações que são ministradas com vistas à
elaboração de conceitos mais complexos; resolver problemas simples usando raciocínio
probabilístico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Espaços de Probabilidade. Modelo matemático para um experimento (modelo probabilístico).
Álgebra de eventos e -álgebra de eventos: definição e propriedades.
Axiomas da probabilidade (-aditividade), continuidade no vazio. Propriedades da probabilidade. Espaço de
probabilidade: definição.
UNIDADE II – Vetores Aleatórios
Introdução: definição de uma variável aleatória, distribuição e propriedades. Funções de variáveis
aleatórias: transformação de escala e posição, transformação integral da probabilidade. Caracterização
adicional de variáveis aleatórias: momentos.
Vetores aleatórios de dimensão 2. Distribuição: definição e propriedades. O caso discreto: função de
probabilidade conjunta, funções de probabilidade marginais e condicionais. O caso contínuo: função de
densidade conjunta, funções de densidade marginais e condicionais. Variáveis aleatórias independentes.
Extensão para o caso de dimensão n≥2. 2.4 Distribuições especiais: Normal multivariada e Multinomial
UNIDADE III – Funções univariadas das componentes de um vetor aleatório.
Soma e diferença de variáveis aleatórias independentes. Convolução.
Produto e Quociente de variáveis aleatórias.
UNIDADE IV – Distribuição conjunta de funções de variáveis aleatórias.
O método Jacobiano para o caso de dimensão 2. Exemplos.
Extensão para o caso de dimensão n≥2.
UNIDADE V – Distribuições Especiais
Distribuição de Qui-quadrado. Definição, propriedades e aplicações (independência da média e variância
amostrais para amostras da normal). Distribuição t: definição e propriedades. Distribuição F: definição e
propriedades. Estatísticas de Ordem: definição e distribuições conjuntas e marginais, aplicações.
UNIDADE VI – Esperança. Definição Geral de Esperança. Propriedades da Esperança. Esperança
Condicional: definição, propriedades. Cálculo da esperança e da variância por condicionamento (exemplos
típicos: soma aleatória de variáveis aleatórias independentes). Desigualdade de Jensen. Desigualdade de
Tchebyshev
UNIDADE VII – Lei dos Grandes Números.
Tipos de Convergência: convergência em probabilidade e convergência quase certa.
Lei Fraca dos Grandes Números. Lei Forte dos Grandes Números. Exemplos.
UNIDADE VIII – Funções características, convergência em distribuição. Teorema Central do Limite. Funções
características: definição e propriedades. Convergência em distribuição: definição e alguns resultados.
Teorema Central do Limite: para variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Teorema
Central do Limite para variáveis aleatórias independentes (condição de Lindeberg, Liapounov). Aplicações.
BIBLIOGRAFIA

[1] James, B. (1981). Probabilidade: um curso em nível intermediário.IMPA. Projeto Euclides.
[2] Magalhães, M. N. (2004). Probabilidade e Variáveis Aleatórias. Ed.Universidade de São Paulo.
[3] Shiryayev, A. N. (1995). Probability. Second edition. Springer.
[4] BILLINGSLEY, PATRICK. Convergence of probability measures -- 2.ed.-- -- New York : J.
Wiley & Sons, c1999.
[5] Hoel, P.G. e Stone, C. J. (1978). Introdução à Teoria da Probabilidade. Editora Interciência.
[6] Breiman, L. (1992). Probability. SIAM classics in applied mathematics7.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Exercícios, testes e provas.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: Cálculo Diferencial e Integral I
CÓDIGO: MAC 118
CRÉDITOS: 6,0

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 70h
PRÁTICA: 20h

PRÉ-REQUISITOS: não há
EMENTA: Seqüências Numéricas; Limites; Continuidade; Cálculo e Aplicação das Derivadas; A Integral
Definida; Técnicas de Integração: Logaritmo e Exponencial; Aplicações de integrais definidas; Integral
Imprópria.
OBJETIVOS GERAIS: Capacitar o aluno a usar os conceitos de derivadas e de integral de função de uma
variável na resolução de problemas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Limites:
Definição de Limites; Teoremas sobre Limites; Limites Unilaterais;Limites no Infinito; Limites Infinitos;
Assíntotas Horizontais e Verticais
UNIDADE II - Continuidade:
Definição de Continuidade; Teorema sobre Continuidade: Soma, Diferença, Produto, Quociente, Composta
e o Teorema do Valor Intermediário;
UNIDADE III - A Derivada:
Reta tangente ao Gráfico da Função; Definição de Derivada; Relação existente entre Diferenciabilidade e
Continuidade
UNIDADE IV- Cálculo das Derivadas:
Derivadas de somas, Diferenças, Produtos e Quocientes; Derivadas das Funções Trigonométricas;
Derivadas de funções Compostas (Regra da Cadeia); Diferenciação Implícita; Derivada da Função Potência
para Expoentes Racionais; Derivadas de Ordem Superior.
UNIDADE V - Aplicações da Derivada:
Taxas Relacionadas; Valores Máximos e Mínimos de uma Função (Absoluto e Relativo); Teorema de Rolle
e o Teorema do Valor Médio; Regra de L’Hospital; Funções Crescentes e Decrescentes e o Teste da
Derivada Primeira; Teste da Derivada Segunda p/Máximos e Mínimos Relativos; Problemas de Máximos e
Mínimos; Concavidade e Ponto de Inflexão; Esboço de Gráficos.
UNIDADE VI- Integral Definida:
Definição de Integral (Soma de Riemann); Propriedades da Integral Definida; Teorema do valor Médio
para Integrais; Teorema Fundamental do Cálculo.
UNIDADE VII - Aplicações da Integral Definida:
Áreas; Volume de Sólido de Revolução.
UNIDADE VIII- Função Inversa:
Teorema da Função Inversa; As Inversas das Funções Trigonométricas e suas Derivadas; Funções
Logarítmicas e Exponencial; Derivada de Função Potência com Expoente Real.
UNIDADE IX- Técnicas de Integração:
Integração por Partes; Integração por Substituição Soluções Trigonométricas; Integração por Fração
Parcial
UNIDADE X- Integral Imprópria.
BIBLIOGRAFIA
[1] LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. 3.ed. Harbra, 2002. vol. 1.
[2] SANTOS, Angela Rocha dos; BIANCHINI, Waldecir. Aprendendo Cálculo com Maple: Cálculo de Uma
Variável. 1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002
[3] STEWART, James. Cálculo. 7.ed. Editora Cengage Learning, 2014 vol. 1.
[4] Anton, Howard; Bivens. Iri e Davis, Stephen - Cálculo, Vol. I - oitava edição - Editora Harbra
[5] Apostol, Tom M. - Calculus, Vol. 1: One variable Calculus with an introduction to linear algebra segunda edição, 1967 - Ed. Wiley.
[6] Simmons, George Finlay, Cálculo com geometria analítica. -- São Paulo : Makron Books do Brasil,
c1988.
[7] Cabral, M. - Curso de Cálculo de uma variável, 3. Edição, 2013. Disponível em
http://146.164.4.17/~mcabral/textos/cursoCalculoI-livro.pdf
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos de acordo com os critérios do CCMN
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S): MAPLE
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DISCIPLINA: Cálculo II
CÓDIGO: MAC 123

CRÉDITOS: 5,0

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 70 h
PRÁTICA: 20h

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I (MAC 118)
EMENTA: Polinômios de Taylor; Séries Infinitas; Séries de potências;Curvas e vetores no espaço;
Superfícies; Funções de Várias Variáveis; Máximos e Mínimos de Funções IR2 em IR ; Máximos e Mínimos
Condicionados de funções de IR2 em IR e de IR3 em IR.
OBJETIVOS GERAIS: Capacitar o aluno a usar o conceito de séries. Tratar o Cálculo Diferencial para a
Função de duas e três variáveis
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Polinômio de Taylor:
Definição de Polinômio de Taylor; Propriedades; Resto de Lagrange; Estimativas de Erro;
UNIDADE II - Séries Infinitas:
Definição de Seqüências Numéricas; Definição de Convergência: Propriedades e Teorema de
Convergência; Séries Numéricas: Definição; Convergência de Séries Numéricas: Estudo da Série
Geométrica; Propriedades de Séries Numéricas; Séries de Termos Positivos: Critérios de Comparação,
Integral, Razão e Raiz; Séries Alternadas: Critérios de Leibniz; Séries de Termos Positivos e Negativos:
Convergência Absoluta e Condicional; Seqüências e Séries de Funções: Convergência Uniforme e Teste de
Weierstrass; Séries de Potências: Definição, Intervalo de Convergência, Teorema de Abel; Diferenciação e
Integração de Séries de Potências; Série de Taylor.
UNIDADE III - Curvas e Vetores No Plano e No Espaço:
Definição de Funções Vetoriais: Interpretação Geométrica de Sua Imagem; Parametrização de Reta,
Circunferência, Elipse, Hipérbole, Parábola, Ciclóide, Gráficos de Funções Reais, Hélice Cilíndrica; Derivada
de Funções Vetoriais: Interpretação Geométrica e Vetor Velocidade; Movimento de Projéteis No Plano e no
Espaço.
UNIDADE IV - Curvas e Superfícies em R³:
Planos; Cilindros; Superfícies de Revolução; Superfícies Quádricas; Parametrização de Curvas obtidas
como interseção de Duas Superfícies.
UNIDADE V - Funções de R² e R³ em R:
Definição e Domínio; Gráfico de Funções de Duas Variáveis; Curvas e Superfícies de Nível; Limite,
Continuidade e Derivadas Parciais; Condições de Diferenciabilidade; Plano Tangente e Reta Normal a
Superfícies Que São Gráficos de Funções do R²; Regra da Cadeia; Gradiente, Vetor Normal e Plano
Tangente a Superfícies de Nível, Vetor Tangente a Curvas Obtidas Como Interseção de Duas Superfícies
de Nível; Derivadas Direcionais, Derivadas Parciais de Ordem Superior.
UNIDADE VI - Máximos e Mínimos de Funções de R² e R³ em R:
Pontos Críticos e Máximos e Mínimos Relativos; Teste da Derivada Segunda, Para Funções de R² em R;
Máximos e Mínimos Absolutos; Máximos e Mínimos Condicionados: Método dos Multiplicadores de
Lagrange.
BIBLIOGRAFIA
[1] Stewart, James- Cálculo, Vol. II – 7. edição - Editora Cengage Learning, 2014
[2] PINTO, Diomara; MORGADO, Maria Cândida Ferreira. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de
Várias Variáveis. 3.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
[3] LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. 3.ed. Harbra, vol. 2, 2002.
[4] SIMMONS, Georege Finlay. Cálculo com Geometria Analítica. 1.ed. São Paulo: Makron Books Pearson
Education, vol.2, 2003.
[5] Anton, Howard; Bivens. Iri e Davis, Stephen - Cálculo, Vol. II - oitava edição - Editora Harbra
[6] Apostol, Tom M. - Calculus, Vol. 2: Multi-variable calculus and linear algebra with applications to
differential equations and probability (vol. 2) - segunda edição - Ed. Wiley
[7] TROMBA, Anthony J.; MARSDEN, Jerrold E. Vector Calculus. 5.ed. New York: W. H. Freeman &
Company, 2003.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos de acordo com os critérios do CCMN
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S):
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DISCIPLINA: Cálculo III
CÓDIGO: MAC 233

CRÉDITOS: 5,0

CARGA HORÁRIA: 90h

TEÓRICA: 70h
PRÁTICA: 20h

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo II (MAC 123)
EMENTA: Teoremas da Função Implícita e Inversa; Integrais Duplas e Triplas; Mudança de Variáveis;
Integrais Múltiplas Impróprias; Integral de linha escalar e vetorial; Teorema de Green; Parametrização e
Área de superfícies; Integral de superfície escalar e vetorial; Teorema de Stokes e Gauss; Interpretação
física; Campos conservativos.
OBJETIVOS GERAIS: Tratar o Cálculo Integral para Funções de Várias Variáveis. Lançar os fundamentos
Matemáticos da Teoria do Campo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Teorema da Função Implícita e o Teorema da Função Inversa (caso particular R² e R³):
UNIDADE II - Integrais Múltiplas:
Definição de Integral Dupla; Integral Dupla e Integrais Iteradas para um Domínio Limitado e Fechado;
Aplicações da Integral Dupla; Jacobiano e Mudança de Variáveis na Integral Dupla; Definição de Integral
Tripla; Integral Tripla e Integrais Iteradas; Aplicações da Integral Tripla;
Mudança de Variáveis na Integral Tripla (Coordenadas Cilíndricas e Coordenadas Esféricas); Integrais
Múltiplas Impróprias
UNIDADE III - Integrais de Linha:
Definição de Integral de Linha de Campo Escalar; Definição de Integral de Linha de Campo Vetorial;
Campos Conservativos e Independência do Caminho; Teorema de Green; Caracterização dos Campos
Conservativos no Plano
UNIDADE IV - Integrais de Superfície:
Parametrização de Superfícies; Área de Superfície; Definição de Integral de Superfície de Campo Escalar;
Definição de Integral de Superfície de Campo Vetorial; Aplicações
UNIDADE V - Teorema de Gauss:
O Divergente e o Teorema de Gauss; Aplicações;
UNIDADE VI - Teorema de Stokes:
O Rotacional e o Teorema de Stokes; Caracterização de Campos Conservativos no Espaço;
BIBLIOGRAFIA
[1] Stewart, James- Cálculo, Vol. II – 7. edição - Editora Cengage Learning, 2014
[2] Pinto, Diomara; Morgado, Maria Cândida Ferreira. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias
Variáveis. 3.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
[3] Anton, Howard; Bivens. Iri e Davis, Stephen - Cálculo, Vol. II - oitava edição - Editora Harbra
[4] Apostol, Tom M. - Calculus, Vol. 2: Multi-variable calculus and linear algebra with applications to
differential equations and probability (vol. 2) - segunda edição - Ed. Wiley
[5] TROMBA, Anthony J.; MARSDEN, Jerrold E. Vector Calculus. 5.ed. New York: W. H. Freeman &
Company, 2003.]
[6] Guidorizzi, Hamilton Luis - Cálculo, Vol. II - quinta edição - Editora LTC
[7] Kaplan, Wilfred. Cálculo Avançado. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. vol. 1.
[8] Williamson, Crowell e Trotter, Cálculo de Funções Vetoriais
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos de acordo com os critérios do CCMN
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S):
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DISCIPLINA: CÁLCULO NUMÉRICO
CÓDIGO: MAB231
CRÉDITOS: 4
PRÉ-REQUISITOS:

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

MAB121 – Computação I
MAC123 – Cálculo Diferencial e Integral II

EMENTA:
Erros; Zeros de Funções; Resolução de Sistemas Lineares; Interpolação; Integração
Numérica; Equações Diferenciais Ordinárias.
OBJETIVOS GERAIS: Capacitar o aluno a implementar e utilizar algoritmos necessários para a
resolução computacional de problemas específicos do cálculo diferencial e integral, trabalhosos
ou impossíveis de resolver com as ferramentas teóricas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Erros
Conversão de números inteiros e fracionários decimal binário; Aritmética de Ponto Flutuante;
Análise de erros nas operações aritmética de ponto flutuante.
UNIDADE II - Zeros de Funções
Método de Bisseção; Método de Falsa Posição; Método Interativo Linear; Método de Newton –
Raphson; Método Especial para raízes de equações polinomiais.
UNIDADE III - Resolução de Sistemas Lineares
Métodos Diretos: Métodos de Eliminação de Gauss, Fatoração LU;
Métodos Iterativos: Método Iterativo de Gauss – Jacobi, Método Iterativo de Gauss – Siedel.
UNIDADE IV – Interpolação
Interpolação Polinomial: Forma de Lagrange para o polinômio interpolador, Forma de Newton
para o polinômio interpolador, Forma de Newton-Gregory para o polinômio interpolador;
Estudo do Erro na interpolação;
Interpolação Inversa;
Estudo sobre a escolha do polinômio interpolado;
Fenômeno de Runge;
Funções Spline (linear) em interpolação.
UNIDADE V – Integração Numérica
Fórmula de Newton-Cotes; Regra dos Trapézios ; Regra de Simpson; Estudo dos Erros
UNIDADE VI – Soluções Numéricas de Equações Diferenciais Ordinárias
Métodos de passo simples: Método de Série de Taylor, Métodos de Runge – Kutta;
Métodos de previsão – correção.
BIBLIOGRAFIA
[1] Dorn, William S. e Mc Cracken, Daniel D.; Cálculo Numérico com Estudos de Casos em
Fortran IV, 1978.
[2] Ruggiero, Márcia A. Gomes e Lopes, Vera Lucia Rocha; Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos
e Computacional, 2008.
[3] Stark ,Peter A.; Introdução aos Métodos Numéricos. Interciência, 1984.
[4] Burden, Richard L. e Faires, J. Douglas: Análise Numérica, 9. Edição, 2008.
[5] Burian, Reinaldo [et. al]. Cálculo numérico . -- Rio de Janeiro : LTC, 2007.
[6] Santos, Vitoriano R. de B. Curso de cálculo numerico. -- 4. ed. -- Rio de Janeiro : Livros
Técnicos e Ciéntificos, c1982.
[7]Franco, Neide B. Cálculo numérico -- São Paulo : Pearson, 2007.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e testes, respeitando o critério do CCMN.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO I
CÓDIGO: MAB 121

CRÉDITOS: 4,0

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

PRÉ-REQUISITOS:
NÃO TEM
EMENTA:
Características básicas da organização de um computador. Algoritmos, programação básica e estrutura de
um programa. Representação de dados. Estudo detalhado de uma linguagem de programação
(PASCAL/PYTHON). Solução de problemas numéricos e não-numéricos por Computadores.
OBJETIVOS GERAIS:
Capacitar o aluno a implementar e utilizar algoritmos em computador digital utilizando linguagem de alto
nível. Identificar os algoritmos necessários para a resolução de problemas específicos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I Computadores e ambientes de programação: Computadores: Histórico, Hardware,
Software, Aplicações típicas; Ambientes de Programação: Sistemas Operacionais,
Linguagens de Programação.
UNIDADE II –
Algoritmos e Programação Pascal: Conceitos de algoritmos, fluxogramas, Exemplos de programas Pascal,
Estrutura de um programa Pascal.
UNIDADE III –
Variáveis e Expressões: Variáveis, Comandos de Atribuição, Expressões aritméticas, Operadores,
Precedência, Funções intrínsecas, comando read-write.
UNIDADE IV Expressões Lógicas e Comandos Condicionais: Expressões lógicas, conectores lógicos, precedência, Tipos
booleanos, Comandos Condicionais, IF THEN e IF THEN ELSE, Blocos de Comando.
UNIDADE V Vetores e Comandos de Repetição: Comando FOR, Vetores, Declaração de vetores, Manipulação de
Elementos.
UNIDADE VI Matrizes: uso de array, declaração de arrays, Manipulação de elementos, Tipos definidos
pelo usuário.
UNIDADE VII Comandos de Repetição: Comando while, comando repeat.
UNIDADE VIII –
Manipulação de Caracteres: Tipo char, Entrada e saída de caracteres, funções EOF e EOLN.
UNIDADE IX Declaração e uso de Funções: Conceituação, Passagem de parâmetros, Escopo de variáveis.
UNIDADE X Declaração e uso de Procedimentos: Conceituação, Passagem de parâmetros, Escopo de variáveis.
BIBLIOGRAFIA
[1] SZWARCFITER, Jayme Luiz. Estruturas de dados e seus algoritmos. Rio de Janeiro : LTC, 2010.
[2] Jensen, K. e Wirth, N., PASCAL ISO– Manual do Usuário e Relatório. Editora CAMPUS, 1988
[3] Schmitz, E. A. e Teles, A. S., PASCAL e Técnicas de Programação. Editora LTC, 3ª edição,1988
[4] Welsh, J. e Elder, J., Introdução a Linguagem PASCAL , Editora PHB
[5] Evaristo, J., Programando com Pascal : a linguagem do Turbo Pascal e do Delphi . Book Express. 2004.
[6] ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C. São Paulo : Pioneira
Thomson, 2002.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos, respeitando o critério do CCMN.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Compilador Pascal, PYTHON ou C/C++
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DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO II
CÓDIGO: MAB241
CRÉDITOS: 4,0

CARGA HORÁRIA: 60
TEÓRICA: 45
PRÁTICA: 15
PRÉ-REQUISITOS: MAB121 Computação I = MAB124 Programação de Computadores I
EMENTA: Programação estruturada utilizando linguagem imperativa (Pascal ou C). Técnicas
para decomposição de programas em módulos: refinamentos sucessivos, programação top
down. Recursos avançados das linguagens de programação: ponteiros, registros, arquivos.
Algoritmos de ordenação e busca, recursão. Teste e depuração de erros. Estruturas de dados
mais comuns: matrizes, listas encadeadas, árvores binárias. Noções de análise de algoritmos.
OBJETIVOS GERAIS: Capacitar o aluno a desenvolver, implementar, testar e depurar programas
de computador mais complexos. Apresentar algoritmos fundamentais e estruturas de dados
mais comuns.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Técnicas de desenvolvimento de programas estruturados
Programação top-down e refinamentos sucessivos.
Divisão em módulos
Teste e depuração
Documentação
UNIDADE II – Ponteiros e estruturas de dados
Registros
Estudo de ponteiros e suas aplicações
Memória dinâmica
Listas, pilhas e filas. Operações básicas como tipos abstratos de dados.
Implementação com alocação seqüencial.
Implementação com alocação encadeada.
UNIDADE III – Operações com arquivos de dados
Entrada e saída com arquivos texto.
Entrada e saída de dados binários.
Acesso seqüencial e aleatório
UNIDADE IV – Algoritmos
Algoritmos e funções recursivas
Algoritmos fundamentais de ordenação: seleção, bolha, quicksort, mergesort
Algoritmos de busca: seqüencial e binária
Introdução à análise da eficiência de algoritmos.
UNIDADE V – Árvores binárias
Conceitos básicos e definições
Árvores binárias de busca
Algoritmos de inserção, busca e remoção.
Árvores balanceadas.
[1] Jayme L. Szwarcfiter e Lilian Markenzon, “Estruturas de Dados e seus Algoritmos”, Editora
LTC.
[2] Mizrahi, Victorine Viviane., Treinamento em linguagem C: Pearson, 1990.
[3] Kernighan, Brian W., C: A linguagem de programação: Campus, c1988.
[4] Nivio Ziviani, “Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e
C”, Thomson Pioneira, 2a. ed., 2004.
[5] Pohl, Ira, C++ for C programmers: Benjamin/Cummings Pub, 1989.
[6] Arciniegas, Fabio , C++ XML: Makron Books, 2002.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos práticos.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Compilador Pascal ou C/C++
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DISCIPLINA: CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE
CÓDIGO: MAD471
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351
EMENTA: Especificações de qualidade e de tolerância. Gráficos de controle de variáveis e de atributos.
Principais tipos de gráficos de controle. Planos de inspeção por amostragem. Principais planos de
Amostragem simples, dupla e seqüencial. Normas internacionais para inspeção por amostragem.
OBJETIVOS GERAIS: Apresentar as principais técnicas de Controle Estatístico da Qualidade e habilitar o
aluno a escolher em cada caso o método mais adequado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Introdução
1.1 .-Conceitos Básicos : Qualidade e Melhoria da Qualidade
1.2 .-Características da Qualidade : Variáveis e Atributos
1.3 .-Tolerância
1.4 .-Custos da Qualidade
UNIDADE II - Controle Estatístico do Processo
2.1.- As “sete ferramentas” do Controle Estatístico de Processos.
2.2.- Gráficos de Controle : Aspectos gerais
2.3.- Gráficos de Controle para Variáveis : Gráficos de Controle para

X

e R , Curva Característica de

Operação , Gráficos de Controle para X e S , Gráfico de Controle S , Gráfico de Shewhart para
Medidas Individuais (Gráfico X)
2.4.- Gráficos de Controle para Atributos : Gráfico p , Gráfico np, Curva Característica de Operação para o
Gráfico p , Gráfico c, Gráfico u , Sistemas de depreciação.
.- Capacidade de Processos e Sistemas de Medida
UNIDADE III – Outros Gráficos de Contrôle
3.1 .- Gráficos de Contrôle com Limites Modificados
3.2 .- Gráfico de Somas Acumuladas (CUSUM)
3.3.- Gráfico de Médias Móveis Geométricas. (EWMA)
UNIDADE IV .- Planos de Inspeção por Amostragem
4.1.- Inspeção por Atributos : Plano de Amostragem Simples, Plano de Amostragem Dupla, Plano de
Amostragem Múltipla , Plano de Amostragem Seqüencial, Curva Característica e Curva ASN .
2

4.2.- Inspeção por Variáveis : Variância Conhecida e Variância Desconhecida.
4.3 .- Normas Internacionais para Inspeção por Amostragem . Normas MIL-STD e ISSO
BIBLIOGRAFIA
[1] MONTGOMERY, Douglas C. Introduction to statistical quality control -- 4. ed.-- -- New York : J. Wiley
& Sons, c2001
[2] DUNCAN, Acheson J. Quality control and industrial statistics. -- 04 -- Homewood : R. D. Irwin,
s1974.
[3] GRANT, Eugene Lodewick e Leavenworth, Richard S. Statistical quality control. -- 7. ed. -- New York
: McGraw-Hill, 1996.
[4] LOURENCO Filho, Rui de C. B. Controle estatistico de qualidade. -- sao paulo : livros tecnicos &
cientificos, r1987[1964]
[5] COSTA Antonio Fernando B. [et al.]. Controle estatístico de qualidade -- 2. ed. -- São Paulo : Atlas,
2005.
[6] MONTGOMERY, Douglas C. e Runger, George C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros
. -- 5. ed. -- Rio de Janeiro : LTC, 2012.
[7] LOCHNER, Robert H. e Matar, Joseph E.Designing for quality : an ingtroduction to the best of Taguchi
and western methods of statistical experimental design. -- New York : Quality Resources ; Milwalkee :
ASQC Quality Press, c1990.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R .
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DISCIPLINA: ELEMENTOS DE FÍSICA
CÓDIGO: FIW123
CRÉDITOS: 5

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ.
EMENTA: Ciência e conhecimento. Ciências físicas, unidades e medidas. Cinemática. Movimento dos
planetas. Leis do movimento e Lei da Gravitação Universal. Momento linear, momento angular, torque,
trabalho, energia cinética e energia potencial. Calor e propriedades térmicas da matéria. Leis da
termodinâmica. Máquinas térmicas. Ondas. Ondas mecânicas. Eletricidade e Magnetismo. Ondas
eletromagnéticas. Teoria quântica da radiação e da matéria. Estrutura atômica e tabela periódica. Visão
geral da Química. Decaimentos e reações nucleares. Geologia. Oceanografia. Meteorologia.
OBJETIVOS GERAIS: O objetivo geral é o de dar uma visão geral da Física. O segundo objetivo é o de dar
uma visão de outras ciências físicas – Astronomia, Química, Geologia, Meteorologia, Geografia Física e
Oceanografia – que são correlatas à Física. O terceiro objetivo é o de discutir a interação das Ciências
Físicas com outras áreas, em especial a Estatística, a Atuária e a Geografia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

UNIDADE I - Ciência e Conhecimento Humano. Método Científico. Grandezas Físicas. Unidades. Medidas.
Algarismos significativos.
UNIDADE II – Descrição do movimento a uma, duas ou três dimensões. Velocidade. Aceleração.
Velocidade angular. Aceleração centrípeta. Movimento dos planetas: hipóteses de Copérnico, medidas de
Tycho Brahe e leis de Kepler.
UNIDADE III – Leis do movimento. Lei da gravitação universal. Grandezas mecânicas: momento linear,
momento angular, torque, trabalho, potência, energia cinética e energia potencial.Atrito e dissipação da
energia mecânica.
UNIDADE IV – Calor. Estados da matéria. Propriedade térmicas da matéria: calores latentes de mudança
de estado e calores específicos. Equação dos gases perfeitos. Pressão. Leis da termodinâmica. Máquinas
térmicas.
UNIDADE V – Ondas. Comprimento de onda, freqüência, período e velocidade. Superposição. Difração.
Ondas mecânicas. Som, audição humana e nível de intensidade sonora. Ondas eletromagnéticas. Ótica
geométrica. Visão humana.
UNIDADE VI –Eletrostática. Ímãs e Magnetismo terrestre. Campos elétrico e magnético. Lei de Coulomb.
Força de Lorentz. Visão qualitativa das leis de Ampére, Faraday e Mawell. Origens do magnetismo
terrestre. Corrente elétrica. Geradores. Efeito Joule.
UNIDADE VII Espectroscopia. Fórmula empírica de Balmer para o hidrogênio. Radioatividade natural: alfa,
beta e gama. Modelo de Rutheford para o átomo. A luz como partícula. Efeito fotoelétrico. Difração de
elétrons: caráter ondulatório de partículas. Átomo de Bohr. Laser. Tabela periódica. Números quânticos
principal e orbital.
UNIDADE VIII - – Fórmulas químicas. Número de oxidação. Ligações químicas: covalente, iônica e
metálica. Moléculas polares e apolares. Solventes. Conceito de mol. Número de Avogadro. Reações
químicas. Soluções. Ácidos e bases. pH. Chuva ácida. Poluição da água por produtos químicos:
detergentes, material orgânico, ácidos, bases e metais pesados.
UNIDADE IX –Estabilidade Nuclear. Transmutações. Fissão e fusão. Reatores nucleares. Efeitos biológicos
da radiação. Dose e dose equivalente.
UNIDADE X – Estrutura da Terra. Placas tectônicas. Deslocamento continental. Terremotos e maremotos.
Oceanos. Correntes marítimas e seu impacto no clima. Plataformas continentais. Vida em fontes hidrotérmicas submarinas. Atmosfera terrestre. Nuvens. Tempestades. Furacões. Tornados. Impactos
ambientais na atmosfera: aquecimento global e destruição da camada de ozônio, causas naturais e
humanas.
[1] Halliday, David [et al.]. Fundamentos de física -- 8. ed. -- Rio de Janeiro : LTC, c2009.
[2] Nussenzveig, H. Moysés. Curso de física básica / H. Moysés Nussenzveig. -- 2. ed. rev. e atual. -- São
Paulo : E. Blucher, 2014.
[3] Williams, J. E. Metcalfe, H.C., Trinklen, F. E. e Lefler, R.W. (1971). Física Moderna. Ed. Renes.
[4] Merken, M. (1993). Physical Science with Modern Applications. Harcourt Brace College Publishers.
[5] Kittel, Charles [et al.] . Curso de física de Berkeley -- São Paulo : Edgard Blücher, 1973.
[6] Feynman, Richard P. Lições de física de Feynman : edição definitiva -- Porto Alegre : Bookman, 2008.

APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
CÓDIGO: MAE 127
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo II (MAC 123) e Álgebra Linear II (MAE 125)
EMENTA: Equações diferenciais de 1a ordem e aplicações; Teoremas de Existência e Unicidade
de Soluções; Equações diferenciais lineares de 2a ordem e aplicações; Soluções por séries de
potências; Transformada de Laplace; Sistemas Autônomos no plano.
OBJETIVOS GERAIS: Aprender como modelar, resolver e interpretar as soluções de fenômenos
regidos por EDOs (equações diferenciais ordinárias).
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Equações diferenciais de 1a ordem
Modelos Simples; Equações separáveis; Equações lineares de primeira ordem; Equações
exatas; aplicações
UNIDADE II – Propriedades gerais das equações
Aspectos geométricos, teoremas de existência de soluções, unicidade e dependência contínua
UNIDADE III - Equações diferenciais lineares de 2a ordem com coeficientes constantes
Soluções explícitas das equações homogêneas; método de variação de parâmetros e método de
coeficientes a determinar; aplicações
UNIDADE IV- Equações diferenciais lineares de 2a ordem com coeficientes variáveis
Resolução de equações utilizando séries de potências; método de Frobenius; aplicações
UNIDADE V- Transformada de Laplace
Condições de Existência, Propriedades, Resolução de equações diferenciais lineares e de
sistemas de equações diferenciais lineares; aplicações
UNIDADE VI - Sistemas Autônomos no plano
Pontos de Equilíbrio; Classificação; Aplicações
BIBLIOGRAFIA
[1] FIGUEIREDO, Djairo Guedes de. Equações diferenciais aplicadas. Rio de Janeiro : IMPA,
c2007
[2] BOYCE, W. E. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. Rio
de Janeiro : LTC, 1997.
[3] BASSANEZI, Rodney Carlos. Equações diferenciais com aplicações. São Paulo : Harbra,
c1988.
[4] ARROWSMITH, D. K. Dynamical systems: differential equations maps and chaotic behaviour.
London : Chapman & Hall, 1992.
[5] STROGATZ, Steven H. Nonlinear dynamics and chaos : with applications to physics, biology,
chemistry and engineering. Cambridge: Westview Press, 2000.
[6] ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo :
Thomson, 2003.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos de acordo com os critérios do CCMN
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S): software Mathematica
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DISCIPLINA: ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL
CÓDIGO: MAD360
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351 e COMPUTAÇÃO I – MAB121
EMENTA: Introdução à computação estatística. Regressão: Fatoração de Cholesky, o operador
sweep, algoritmo QR, decomposição em valor singular. Métodos de integração. Métodos de
otimização. Geração de números aleatórios. Simulação.
OBJETIVOS GERAIS: Capacitar o aluno a utilizar recursos, técnicas e métodos computacionais
para auxiliá-lo na resolução de problemas de Inferência Estatística.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Métodos Numéricos Básicos ; Geração de Números Aleatórios: Simulação de uma
distribuição uniforme, transformações baseadas na uniforme, simulação de uma determinada
distribuição, métodos de Monte Carlo.
UNIDADE II - Álgebra Linear Numérica: Transformações de Householder, transformações de
Givens, Método de Gram-Schmidt, Decomposição em valores singulares, operador sweep,
Decomposição de Cholesky. Métodos Numéricos Não-Lineares: Estimação por máxima
verossimilhança, Métodos Newton-Raphson, método da secante, métodos de otimização,
Algoritmo EM. Simulated Annealing
UNIDADE III - Métodos de Integração: Métodos de Newton-Cotes, quadratura Gaussiana,
Integração por métodos Monte Carlo, método de Laplace Métodos de amostragem por Monte
Carlo: Método da rejeição, método da reamostragem ponderada, método da reamostragem
ponderada adaptativa .
UNIDADE IV – Estimação de densidade: Histograma, estimador de núcleo, spline, LOWESS,
estimação Bayesiana de curvas.
UNIDADE V - Cadeias de Markov: Irredutibilidade, periodicidade, transiência e recorrência,
medidas invariantes, ergodicidade e convergência, teoremas limites. Métodos Monte Carlo via
Cadeias de Markov: Amostrador de Gibbs, Data Augmentation, algoritmo de MetropolisHastings, Diagnósticos de convergência, WinBugs (Bayesian Analysis Using Gibbs Sampler) +
CODA.
BIBLIOGRAFIA
[1] THISTED, Ronald A. Elements of Statistical Computing. -- Fortaleza : Ed Fundação
Demócrito Rocha, s1988.
[2] GAMERMAN, Dani e Lopes, Hedibert Freitas. Markov chain Monte Carlo: stochastic
simulation for Bayesian inference -- 2nd. ed. -- Boca Raton : Chapman & Hall ; CRC, c2006
[3] ROBERT, Christian P. e Casella, George. Monte Carlo statistical methods .--. -- 2.ed.-- -New York : Springer Science+Business Media, c2004
[4] RIPLEY, Brian D. Stochastic Simjulation. -- New York : J. Wiley, c1987.
[5] GOLUB, Gene H. e Van Loan, Charles F. Matrix computations. -- 3. ed.- -- Baltimore :
Johns Hopkins University Press, c1996.
[6] HASTIE, T., Tibshirani, R. e Friedman, Jerome. The elements of statistical learning –2. Ed.,
10. reimpressão, disponível em http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:Provas e listas de exercícios.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Aulas práticas podem ser no R e uma introdução ao WinBugs

106
DISCIPLINA: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I
CÓDIGO: MAD351
CRÉDITOS: 5

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h
PRÉ-REQUISITOS: MAD233 – CÁLCULO DAS PROBABILIDADES I
EMENTA: Inferência indutiva. Distribuições amostrais. Estatísticas de ordem. Propriedades dos
estimadores. Métodos de estimação pontual. Procedimentos Bayesianos. Estimação por intervalo
e por região de confiança.
OBJETIVOS GERAIS: Apresentar ao aluno conceitos fundamentais de inferência estatística e
capacita-lo para resolver problemas de estimação pontual e por intervalo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Introdução à Inferência Estatística.
UNIDADE II – Função de verossimilhança. Distribuição a priori. Distribuição a posteriori. Funções
perda. Estimadores Bayesianos.
UNIDADE III – Estimador de máxima verossimilhança. Propriedades de estimadores de máxima
verossimilhança.
UNIDADE IV – Estatísticas suficientes. Teorema de fatoração. Estatísticas suficientes minimais.

UNIDADE V – Propriedades freqüentistas de estimadores. Consistência. Erro quadrático médio.
Estimadores não viciados.
UNIDADE VI – Distribuição amostral de estatísticas.
UNIDADE VII – Distribuições derivadas da distribuição normal. Distribuição de Qui-quadrado.
Distribuição t de Student. Distribuição F de Snedcor.
UNIDADE VIII – Distribuição conjunta de média e variância amostrais.
UNIDADE IX – Intervalos de confiança e de credibilidade. Intervalos de predição.
BIBLIOGRAFIA
[1] DeGroot, M. H. e Schervish, M. J. Probability and Statistics, 4. ed., Boston: Addison-Wesley,
2011.
[2] A. M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes, Introduction to the Theory of Statistics, 3rd ed., New
York: McGraw Hill, 1974.
[3] Migon, H. S., Gamerman, D., Louzada, F. Statistical Inference: An Integrated Approach, 2.
Ed.
CRC Press Taylor & Francis Group Series: Chapman & Hall/CRC, 2014
[4] G. Casella, R. L. Berger, Statistical Inference, 2nd ed., Pacific Grove: Duxbury/Thomson
Learning, 2002.
[5] Larson, Harold J. Introduction to probability theory and statistical inference / Harold J.
Larson.-- -- 3. ed.-- -- New York : J. Wiley, 1982.
[6] HOGG, ROBERT V. INTRODUCTION TO MATHEMATICAL STATISTICS. -- 03 -- NEW YORK :
MACMILLAN; LONDON : COLLIER MACMILLAN, C1970.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Testes e provas.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Exercícios numéricos podem ser resolvidos no pacote estatístico
R.
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DISCIPLINA: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II
CÓDIGO: MAD361
CRÉDITOS: 5

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h

PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351
EMENTA: Testes de hipóteses. Testes uniformemente mais potentes. Testes seqüenciais.
Tabelas de contingência. Introdução à teoria da regressão e da análise de variância.
OBJETIVOS GERAIS: Habilitar o aluno a identificar diferentes tipos de problema, capacitando-o
a resolver problemas de testes de hipóteses, problemas de estatística não-paramétrica (testes
de aderência e tabelas de contingência), de regressão linear simples sob as abordagens clássica
e Bayesiana e de análise de variância.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Introdução aos testes de hipóteses; testes de hipóteses simples.
UNIDADE II - Testes uniformemente mais poderosos; testes bilaterais.
UNIDADE III - Teste t; Comparação das médias de duas distribuições normais; Distribuição F;
Comparação das variâncias de duas distribuições normais.
UNIDADE IV - Procedimento de teste Bayesiano.
UNIDADE V - Teste da bondade de ajuste; teste da bondade de ajuste para hipóteses
compostas; tabelas de contingência; teste da homogeneidade; Paradoxo de Simpson; Teste de
Kolmogorov-Smirnov.
UNIDADE VI - Introdução à teoria de regressão linear; Método de Mínimos Quadrados;
Inferência Bayesiana em regressão linear simples; análise de variância.
BIBLIOGRAFIA
[1] DeGroot, M. H. e Schervish, M. J. Probability and Statistics, 4. ed., Boston: Addison-Wesley,
2011.
[2] A. M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes, Introduction to the Theory of Statistics, 3rd ed., New
York: McGraw Hill, 1974.
[3] Migon, H. S., Gamerman, D., Louzada, F. Statistical Inference: An Integrated Approach, 2.
Ed.
CRC Press Taylor & Francis Group Series: Chapman & Hall/CRC, 2014
[4] G. Casella, R. L. Berger, Statistical Inference, 2nd ed., Pacific Grove: Duxbury/Thomson
Learning, 2002.
[5] Larson, Harold J. Introduction to probability theory and statistical inference / Harold J.
Larson.-- -- 3. ed.-- -- New York : J. Wiley, 1982.
[6] HOGG, Robert V. Introduction To Mathematical Statistics. -- 03 -- New York : Macmillan;
London : Collier Macmillan, C1970.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e Testes.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Algumas aulas podem ser feitas usando o software R
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DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA
CÓDIGO: MAD124
CRÉDITOS: 4
PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

EMENTA:Probabilidade - conceitos básicos, probabilidade condicional, independência, Teorema de Bayes,
Variáveis aleatórias, modelos binomial e normal. Introdução à Inferência Estatística: população e
amostra; distribuição amostral, amostra aleatória simples, introdução à estimação e testes de hipóteses.
Tratamento, por meio de exemplos, de questões relacionadas ao meio ambiente e de questões étnicoraciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes.

OBJETIVOS GERAIS: Resolver problemas simples de probabilidade, reconhecer situações que levam aos
diferentes modelos apresentados. Reconhecer os diferentes tipos de problemas de inferência estatística.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Probabilidade
Conceitos Básicos. Interpretações de Probabilidade; Propriedades da Probabilidade; Espaços amostrais
simples – técnicas de contagem; Probabilidade Condicional ; Independência;
Teorema de Bayes.
UNIDADE II - Variáveis Aleatórias Univariadas
Variáveis aleatórias discretas: Definição e exemplos; Função de Probabilidade; Valor esperado e
variância de uma variável aleatória discreta; Propriedades do valor esperado e da variância; Função de
distribuição acumulada: definição e propriedades; Principais modelos probabilísticos para variáveis
aleatórias discretas: Geométrico, Binomial, Hipergeométrico e Poisson.
UNIDADE III - Variáveis aleatórias Univariadas
Variáveis aleatórias contínuas: Conceituação; Modelo Uniforme; Modelo Normal; Aproximação Normal da
Binomial.
UNIDADE IV - Variáveis Aleatórias Multidimensionais (Noções Básicas)
Distribuição conjunta para o caso discreto; Distribuições Marginais e condicionais (caso discreto); Funções
de variáveis aleatórias; Propriedades da esperança e da variância; Covariância e correlação entre duas
variáveis aleatórias; Aplicações da distribuição normal (soma de variáveis aleatórias normais); Teorema
Central do Limite (enunciado e exemplos de aplicação).
UNIDADE V - Introdução à Inferência Estatística
População e Amostra. Parâmetro e Estatística. Problemas de Inferência; Amostragem. Amostra Aleatória
Simples; Distribuição Amostral: média e proporção.
UNIDADE VI - Estimação: primeiras noções.
Propriedades de um estimador. Erro quadrático médio; Estimação por intervalo: média e proporção;
Distribuição t-de-Student para o caso de população normal com variância desconhecida e amostra de
tamanho moderado.
UNIDADE VII - Testes de Hipóteses
Conceitos básicos (Hipótese nula e alternativa, erro tipo I e II);Testes sobre a média e proporção; Poder
do teste; P-valor; Aplicações de testes de hipóteses
BIBLIOGRAFIA
[1] Bussab, W. O. e Morettin, P.A. (2013). ESTATÍSTICA BÁSICA. Oitava edição. Editora Saraiva.
(Capítulos 1,2,3 e 4).
[2] MORGADO, Augusto C. [et. al.]. Análise combinatória e probabilidade - 9. ed. -- Rio de Janeiro : SBM,
c2006.
[3] Pinheiro, Ramirez, Cunha, Gomes, Probabilidade e Estatística: quantificando a incerteza”, Editora
Campus, 2012
[4] M. N. Magalhães, A. C. Pedroso de Lima, Noções de Probabilidade e Estatística, 7a ed., 2ª reimpressão
revista, São Paulo: Edusp, 2013.
[5] SOARES, J. F. , FARIAS, A. A. , CÉSAR, C. C. Introdução à Estatística. Belo Horizonte: Guanabara,
1991.
[6] TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
[7] Montgomery, D. C. e Runger, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade Para Engenheiros. 5. Edição,
LTC, 2012.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos.
APLICATIVO(S) SUGERIDO(S): R e Planilhas de Cálculo.
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DISCIPLINA: MÉTODOS NUMÉRICOS I
CÓDIGO: MAB478

CRÉDITOS: 4,0

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS:
MAB231 – Cálculo Numérico
MAE125 – Álgebra Linear II
EMENTA: Interpolação Polinomial, Ajuste de Curvas, Integração Numérica, Sistema de
Equações – Métodos Diretos, Sistemas de Equações – Métodos Iterativos, Solução de sistemas
não lineares, Equações Diferenciais Ordinárias – Problemas com Valores de Fronteira, Equações
Diferenciais Parciais
OBJETIVOS GERAIS: Apresentar ao aluno diversos métodos de análise numérica, úteis na
resolução de problemas reais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Interpolação Polinomial. Forma de Lagrange (Revisão). Interpolação por partes.
Splines.
UNIDADE II – Ajuste de Curvas. Método dos Mínimos Quadrados. Método dos Mínimos
Quadrados com Pesos. Usando Polinômios Ortogonais (Polinômios de Legendre).
UNIDADE III – Integração Numérica. Regra dos Trapézios e de Simpson (Revisão). Método de
Romberg. Quadratura Gaussiana.
UNIDADE IV – Sistema de Equações – Métodos Diretos. Normas de um vetor e de uma matriz.
Método de Gauss (Revisão). Decomposição LU (Revisão). Sistemas com matrizes especiais:
Matrizes Simétricas, Matrizes Simétricas e Definidas Positivas – Método de Cholesky, Matrizes
Banda, Solução por Blocos: Teoria das Pertubações, Refinamento Iterativo.
UNIDADE V – Sistemas de Equações – Métodos Iterativos. Método de Gauss – Jacobi. Métodos
de Gauss – Seidel. Método do Gradiente. Método do Gradiente Conjugado. Método Gradiente
Conjugado Pré-Condicionado.
UNIDADE VI – Solução de sistemas não lineares. Método de Newton. Método de Newton
Modificado. Métodos Quase – Newton.
UNIDADE VII – Equações Diferenciais Ordinárias – Problemas com Valores de Fronteira. Método
das Diferenças Finitas.
UNIDADE VIII – Equações Diferenciais Parciais. Método das Diferenças Finitas.
BIBLIOGRAFIA:
[1] RUGGIERO Márcia A. G. E Lopes, Vera Lúcia da R. Cálculo numérico : aspectos teóricos e
computacionais -- 2.ed. -- São Paulo : Makron Books, 2008.
[2] BURDEN, Richard L. e Faires Douglas, Análise numérica -- São Paulo : Cengage Learning,
2008.
[3] GOLUB, Gene H. Matrix computations -- 3. ed.- -- Baltimore : Johns Hopkins University
Press, c1996.
[4] CARNAHAN B. Applied Numerical Methods. -- New York : J. Wiley, C1969.
[5] ORTEGA, James M., Introduction to numerical methods for differential equations. -Marshfield, Mass. : Pitman, c1981.
[6] SMITH, GORDON D.Numerical solution of partial diferential equations: finite difference
methods. -- 03 -- Oxford : Claredon Press, r1993[1985]
[7] CHAPRA, Steven C. e Canale, Raymond P. Métodos numéricos para engenharia -- 5. ed. -São Paulo : McGraw-Hill, 2008.
[8] GOLUB, Gene H. e ORTEGA, James M, Scientif Computing : An introduction with parellel
computing. -- Boston : Academic Press, c1993.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e testes.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS
CÓDIGO: MAD476
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351
EMENTA: Experimentos completamente aleatorizados com um fator. Planejamento em blocos
aleatorizados e em quadrados latinos. Introdução a planejamentos fatoriais. Experimentos fatoriais com
fatores aleatórios. Planejamentos hierárquicos e de parcela dividida.
OBJETIVOS GERAIS: Apresentar ao aluno as bases gerais do planejamento e análise de experimentos ,
permitindo-lhe decidir , em cada caso, a escolha do planejamento mais adequado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I .- Introdução
1.1.- Princípios Básicos : Aleatorização, Replicação e Blocagem.
UNIDADE II - Planejamentos com um fator.
2.1.-Planejamento Experimental Completamente Aleatorizado : Modelo de Efeitos Fixos e Modelo de
Efeitos Aleatórios
2.2.- Planejamento em Blocos Completos Aleatorizados
2.3.-Planejamento em Quadrados Latinos
2.4.- Análise de Covariância.
UNIDADE III - Planejamentos com mais de um fator :
3.1.- Experimento Fatorial Geral , Conceitos de Efeito Principal e Interação.
3.2.- Experimento Fatorial em Blocos
UNIDADE IV - Experimentos fatoriais do tipo 2k
4.1 .- Experimentos do tipo 22 , 23 e 2k , Modelo Estatístico, Algoritmo de Yates.
4.2 .- Experimentos do tipo 2k com apenas uma replicata ; gráfico de Daniel .
4.3 .- Confundimento
4.4 .- Replicação Fracionária.
UNIDADE V – Experimentos Fatoriais com Fatores Aleatórios
5.1.- Experimento fatorial com dois fatores com efeitos aleatórios
5.2.- Experimento fatorial com dois fatores com efeitos com efeitos mistos
5.3.- Regras para valores esperados de quadrados médios
5.4.- Testes F aproximados
UNIDADE VI – Planejamentos hierárquicos e de parcela dividida.
BIBLIOGRAFIA
[1] MONTGOMERY, Douglas C. Design and analysis of experiments. -- 05 -- Nova Iorque: J. Wiley &
Sons, 2001.
[2] BOX, George E. P., Hunter, William G. e Hunter, J. Stuart. Statiscs for experimenters: an introduction
to design, data analysis and model building. -- New York : J. Wiley, c1978.
[3 ] NETER, John e KUTNER, Michael H. Applied linear statistical models: regression analysis of variance
and experimental designs -- 03 -- Georgetown : Irwin-Dorsey, c1990.
[4] MEAD, Roger. Design of experiments: statistical principles for practical applications/Cambridge:
Cambridge University Press, r1994,1988
[5] WINER, B. J.Statistical Principles in Experimental Design. -- 02 -- New York : McGraw-Hill Book,
c1971.
[6] JOHN, Peter W. M. Statistical design and analysis of experiments. -- New York : Macmkillan; San Jose
: Inst Geografico Costa Rica, c1971.
[7] LOCHNER, Robert H. e Matar, Joseph E. Designing for quality : an ingtroduction to the best of Taguchi
and western methods of statistical experimental design. -- New York : Quality Resources ; Milwalkee :
ASQC Quality Press, c1990.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e Trabalhos
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R.
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DISCIPLINA: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
CÓDIGO: MAD364
CRÉDITOS: 5
PRÉ-REQUISITOS: CÁLCULO DAS PROBABILIDADES II – MAD352

CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h

EMENTA: Conceitos gerais. Cadeias de Markov a tempo discreto. Processos de Poisson. Processos
Markovianos a tempo contínuo: Processos de Nascimento Puro, Processos de Morte Pura e Processos de
Nascimento e Morte. Motivações à Teoria de Filas. Martingais.
OBJETIVOS GERAIS: Capacitar o aluno para a modelagem de fenômenos aleatórios com dinâmicas no
tempo tanto discreto quanto contínuo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

UNIDADE I - Revisão de Probabilidade: Espaços de Probabilidade, Propriedades de seqüências de eventos (limsup e
liminf); Probabilidade condicional; Independência; Variáveis Aleatórias; Esperança e Esperança Condicional; Função
Geratriz de Momentos e Função Característica. Definição rigorosa de Processo Estocástico: Processos Estocásticos a
tempo discreto e a tempo contínuo; espaço de estados enumerável e não-enumerável; função amostra; processos de
incrementos independentes; processos de incrementos estacionários; processos de segunda ordem.
UNIDADE II – Cadeias de Markov a tempo discreto: Definição. Probabilidades de transição estacionárias. Matriz de
Transição de Probabilidades. Alguns Modelos de Cadeias de Markov: O Passeio Aleatório, a Cadeia de Ehrenfest, a
Cadeia da Ruína do Jogador, a Cadeia de Nascimento e Morte, a Cadeia de Ramificação, a Cadeia para Genes na
Biologia e a Cadeia de Estocagem ou Modelo de Inventário. A Equação de Chapman-Kolmogorov e conseqüências para
as álgebras da matriz de transição de probabilidades estacionárias. Diagonalização de Matrizes. Tempo de primeiro
alcance. Probabilidades de primeira passagem e primeiro retorno. Classificação da cadeia (redutível/irredutível) e dos
estados (recorrentes/transientes, periódicos/aperiódicos, nulos/positivos, ergódicos, absorventes) e resultados
fundamentais. Cadeias redutíveis: Probabilidades de absorção. Formas matriciais para probabilidades de absorção.
Tempo médio de visitas a estados transientes. Tempo médio até a absorção. Distribuições Limites e Distribuições
Estacionárias. Cadeias Ergódicas. Tempo médio de primeira passagem e de primeiro retorno de cadeias de Markov
ergódicas. As cadeias de nascimento e morte e de ramificação revisitadas com os resultados teóricos alcançados.
Reversibilidade no tempo de Cadeias de Markov: motivações para as simulações MCMC.
UNIDADE III – Processos de Poisson: Definição de processos de contagem. Definição de Processo de Poisson. Obtenção
das probabilidades do processo, via hipóteses de Poisson e solução de EDO. Distribuições do tempo entre chegadas e
de tempo de espera do Processo de Poisson. Distribuição condicional do tempo de chegadas. Processo de Poisson
composto: motivações e exemplos. Processos de Poisson Mistos ou Condicionais: motivações e exemplos. Superposição
e Decomposição de Processos de Poisson. O Processo de Poisson Não-Homogêneo: hipóteses, motivações e dedução da
distribuição do processo via EDO.
UNIDADE IV – Cadeias de Markov a tempo contínuo: Definição e exemplos. Processos de Nascimento Puro: hipóteses e
obtenção das distribuições condicionais do processo via EDO; o processo de Poisson como caso prototípico de
Processos de Nascimento Puro. Processos de Morte Pura: hipóteses e obtenção das distribuições condicionais do
processo via EDO. Processos de Nascimento e Morte: hipóteses e obtenção das distribuições condicionais do processo
via EDO; comportamento limite de processos de Nascimento e Morte. Processos de Nascimento e Morte com estados
absorventes. Motivações à Teoria de Filas.
UNIDADE V – Martingais: Definição, motivações e exemplos. A desigualdade maximal para Martingais não-negativos. A
desigualdade de Doob-Kolmogorov: motivações e exemplos.

BIBLIOGRAFIA
[1] ROSS, Sheldon M. Introduction to probability models -- 8.ed.-- Amsterdam : Academic Press, c2003
[2] ROSS, Sheldon M. Stochastic processes --. -- 2. ed.-- -- New York : John Wiley & Sons, c1996.
[3] KARLIN, Samuel e TAYLOR, Howard M. First Course in Stochastic Processes. -- 02 -- New York:
Academic Press, c1975.
[4] LAWLER, Gregory F., Introduction to stochastic processes / Gregory F. Lawler. -- 2.ed. -- Boca Raton
: Chapman & Hall, 2006.
[5] DURRETT, Richard. Probability : theory and examples --. -- 4.ed.-- -- New York : Cambridge
University Press, c2010.
[6] GRIMMETT, Geoffrey e Stirzaker, David R. Probability and Random process.--. -- New York : Oxford
University Press, 2001.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Exercícios, testes e provas.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
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DISCIPLINA: SEMINÁRIOS EM ESTATÍSTICA E ATUÁRIA
CÓDIGO: MAD236

CRÉDITOS: 1

CARGA HORÁRIA: 30h
TEÓRICA: 0h
PRÁTICA: 30h

PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ.
EMENTA: Trata-se de uma disciplina cujo principal objetivo é apresentar aos alunos as diversas
possibilidades de atuação nas áreas de Ciências Atuariais e Estatística. Através de palestras
proferidas por profissionais convidados, professores e pesquisadores que atuam nestas áreas
os alunos receberam informação útil para apóia-los em sua opção profissional. Serão chamados
profissionais de Atuarias que atuam nos ramos vida e não-vida, profissionais de Estatística
atuando em áreas tais como Saúde, Finanças, Indústria, bem como professores e
pesquisadores de ambas as áreas.
Pelo menos um seminário será relacionado ao tema ``Meio Ambiente’’ ; pelo menos um,
relacionado ao tema ``Relações Étnico-Raciais e questões que dizem respeito aos
afrodescendentes’’ e pelo menos um, ao tema "Direitos Humanos", podendo haver
conectividade e interseção entre esses temas, em um mesmo seminário.
OBJETIVOS GERAIS: Auxiliar o aluno na sua opção por curso profissional.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Cada aluno fará dois relatórios acerca de duas palestras proferidas:
um referente à primeira parte das palestras e o outro referente à segunda parte. A avaliação
também levará a participação dos alunos nas palestras. A presença é obrigatória.
BIBLIOGRAFIA: variável, conforme palestras.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Não há.
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DISCIPLINA: TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM
CÓDIGO: MAD486
CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h

PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I
EMENTA: Amostragem aleatória simples. Estimadores de razão e de regressão. Amostragem estratificada.
Amostragem sistemática. Amostragem por conglomerados. Métodos de solução com probabilidades
desiguais.
OBJETIVOS GERAIS: Conhecer os procedimentos amostrais adequados para as características da
população, gerar habilidades para criar amostras adequadas usando e respeitando as restrições
populacionais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - Definições e Noções Básicas:
Noções básicas, problemas na obtenção de dados, unidade amostrada, coleta dos dados, erros amostrais
e não amostrais, apresentação dos resultados, divulgação do banco de dados
Definições e Noções Básicas: População; Amostras; Elementos Amostrais; Planejamento Amostral;
Estatísticas e suas Distribuições Amostrais; Estimadores e suas Propriedades; Expressões Úteis.
UNIDADE II - Amostragem Aleatória Simples (AAS):
AAS com reposição (AASC): Estimação da média, do total e da variância populacionais;
Intervalos de Confiança (IC); dimensionamento da Amostra; Estimação de Proporções.
AS sem reposição (AASS): Estimação da média, do total e da variância populacionais;
Intervalos de Confiança (IC); dimensionamento da Amostra; Estimação de Proporções. Estimação em
subdomínios.
UNIDADE III - Amostragem Estratificada(AE):
Noções e relações Úteis; Estimação da média e do total populacionais; Alocação da
Amostra pelos Estratos: Alocação Proporcional, Alocação Uniforme, Alocação de
Neyman; Efeitos do Planejamento; Intervalos de Confiança; dimensionamento da
Amostra; Estimação de Proporções.
UNIDADE IV – Amostragem com variáveis auxiliares
Estimadores do tipo Razão: Estimação da média, do total e da variância populacionais; Comparação
entre os estimadores razão e expansão; Intervalos de Confiança; dimensionamento da Amostra;
Estimação do total e da média com AE.
Estimadores do tipo Regressão: Estimação da média, do total e da variância populacionais; Comparação
entre os estimadores regressão e razão; Intervalos de Confiança; dimensionamento da Amostra;
Estimação da média com AE.
UNIDADE V - Amostragem por Conglomerado em um estágio:
Notação e relações Úteis; Plano Amostral; Estimadores da média por elemento; Coeficiente de Correlação
Intraclasse: conglomerados de igual tamanho, conglomerado de tamanhos desiguais; Estimação de
proporções; Intervalos de Confiança; dimensionamento da Amostra; Amostragem Sistemática.
UNIDADE VI - Amostragem por Conglomerado em dois estágio:
Notação e plano amostral; Estimadores da média por elemento; conglomerados de igual tamanhos,
eficiência do plano amostral, tamanho ótimo da amostra.
BIBLIOGRAFIA:
[1] BOLFARINI, Heleno E Bussab e Bussab, Wilton de O. Elementos de amostragem --. -- São Paulo : E.
Blücher, c2005.
[2] COCHRAN, William Gemmell. Sampling techniques. -- 3. ed. -- New York : J. Wiley, c1977.
[3] KISH, Leslie. Survey sampling . -- New York : J. Wiley, 1976.
[4] THOMPSON, Steven K. Sampling.--. -- 2.ed.-- -- New York : J. Wiley & Sons, c2002.
[5] PFEFFERMANN, D. e Rao, C. R. Handbook of statistics 29A -Sample Surveys: Design, Methods and
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Applications --. -- Amsterdam : Elsevier, c2009.
[6] RAJ, DES. Design of sample surveys. -- New York : McGraw-Hill Book; St Louis : McGraw-Hill Book
c1972.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Trabalhos e provas
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R e planilhas

18.11.3 Outras características da estrutura curricular

18.11.3.1 Relação de disciplinas complementares oferecidas pelo DME
MAD495 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA (4CR)
MAD368 CONFIABILIDADE (4CR)
MAD365 DEMOGRAFIA (4CR)
MAD475 ECONOMETRIA (4CR)
MAD482 ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA (4CR)
MAD493 LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA (4CR)
MAD353 MATEMÁTICA ATUARIAL I (4CR)
MAD363 MATEMÁTICA ATUARIAL II (4CR)
MAD366 MATEMÁTICA FINANCEIRA (4CR)
MAD494 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS INDUSTRIAIS (4CR)
MAD418 SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA (4CR)
MAD497 TEORIA DA CREDIBILIDADE* (4CR)
MAD474 TEORIA DA DECISÃO (4CR)
MAD478 TEORIA DO RISCO (4CR)
MAD479 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA A (4CR)
MAD487 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA B (4CR)
MAD499 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA C (4CR)
MAD498 TÓPICOS EM PROBABILIDADE (4CR)

18.11.3.2 Algumas disciplinas complementares oferecidas por outros
departamentos do IM
MAA233
MAA245
MAA350
MAA353
MAA355
MAA371
MAB232
MAB243
MAB352
MAB364

ÁLGEBRA II (4CR)
ANÁLISE II (5CR)
INTRODUÇÃO À TEORIA DA INTEGRAÇÃO (4CR)
FUÇÕES COMPLEXAS I (5CR)
ÁLGEBRA LINEAR III (4CR)
ONTRODUÇÃO À MEDIDA E INTEGRAÇÃO (4CR)
PROGRAMAÇÃO LINEAR I (4CR)
ORGANIZAÇÃO DE DADOS I(4CR)
MATEMÁTICA COMBINATÓRIA (4CR)
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO (4CR)
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MAB368 ALGORITMOS E GRAFOS (4CR)
MAB489 BANCO DE DADOS I (4CR)
MAB491 BANCO DE DADOS II (4CR)
MAB518 TEORIA DOS GRAFOS (4CR)
MAB529 SISTEMAS COMPLEXOS INTELIGENTES I (4CR)
MAC117 GEOMETRIA I (5CR)
MAC351 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (4CR)
MAC360 GEOMETRIA DIFERENCIAL I(4CR)
MAE242 MODELAGEM MATEMÁTICA (4CR)
MAW123 MATEMÁTICA FINITA (4CR)
MAW353 ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (4CR)
MAW345 FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA (4CR)
MAW365 FUNDAMENTOS DA ARITMÉTICA E ÁLGEBRA (4CR)
MAW476 FUNDAMENTOS DE FUNÇÕES E CONJUNTOS (4CR)
MAW485 ANÁLISE COMPLEXA (5CR)

18.11.3.3 Disciplinas complementares cadastradas e oferecidas por
outras unidades
EEI031 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (3CR)
EEI032 PROJETOS INDUSTRIAS (3CR)
EEI533 INTRODUÇÃO A ECONOMIA (4CR)
EEI634 ECONOMIA DA ENGENHARIA (4CR)
EEI643 PESQUISA OPERACIONAL I (4CR)
EEI744 PESQUISA OPERACIONAL II (4CR)
EEI836 ECONOMIA DA EMPRESA (4CR)
EEI845 SIMULAÇÃO (4CR)
EEI931 MACROECONOMIA (3CR)
EEI933 ECONOMIA BRASILEIRA (3CR)
EEI934 MARKETING (3CR)
EEI946 PESQUISA OPERACIONAL III (3CR)
EEI948 MET. QUANT. APLICADOS A FINANÇAS (3CR)
FIM230 FÍSICA III – A (4CR)
FIM231 FÍSICA III (5CR)
FIM240 FÍSICA IV – A 4CR)
FIM241 FÍSICA IV (5CR)
FIN231 FÍSICA EXPERIMENTAL III (1CR)
FIN241 FÍSICA EXPERIMENTAL IV (1CR)
FIS111 FÍSICA EXPERIMENTAL I (1CR)
FIS121 FÍSICA EXPERIMENTAL II (1CR)
FIT112 FÍSICA I – A (4CR)
FIT121 FÍSICA II (5CR)
FIT122 FÍSICA II – A (4CR)
FIW241 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO (4CR)
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LEF599 EST DA LING BRAS DE SINAIS I
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18.11.3.4 Observações:

(1) Todas as disciplinas obrigatórias oferecidas pelo Instituto de Matemática para
o curso de Bacharelado em Matemática, que não fazem parte do elenco de
disciplinas obrigatórias do curso de bacharelado em Estatística, são aceitas
incondicionalmente como disciplinas complementares para o curso de Estatística.
(2) Outras disciplinas oferecidas em diferentes unidades da UFRJ poderão ser
aceitas como disciplinas complementares desde que previamente aprovadas pela
coordenação do curso.
(3) As disciplinas Monitoria I, II, III e IV são requisitos curriculares
suplementares para os alunos do Instituto de Matemática. Cada monitoria vale
dois créditos. Duas monitorias poderão equivaler a uma disciplina complementar
de quatro créditos. O excedente a duas monitorias contará apenas como crédito,
não contando para a integralização da grade curricular.
18.12. Corpo Docente do Curso

A relação de docentes atuando no curso pode sofrer alterações em
diferentes períodos, pois há a adoção de um rodízio entre os professores do
Departamento de Métodos Estatísticos, bem como entre os professores do
Instituto de Matemática em geral, unidade que atende à quase totalidade das
disciplinas obrigatórias da grade curricular. O quadro de docentes ativos do
Instituto Matemática é periodicamente atualizado e pode ser acessado em
http://im.ufrj.br/listarCorpoDocente.php?status=1.
18.13. Outras informações
18.13.1 Orientação Acadêmica

Atualmente, a orientação acadêmica dos alunos do Bacharelado em
Estatística é exercida pela coordenação de curso, que eventualmente encaminha
alunos a outros docentes do Departamento de Métodos Estatísticos. Como o
quantitativo de alunos do curso permite a atuação do coordenador nessa
atividade, essa tem sido uma forma de aproximação e contato entre o corpo
discente e a coordenação de curso. Os alunos são encorajados a buscar
aconselhamento também com outros membros do corpo docente, para que
possam contar com uma visão ampla sobre as suas possibilidades acadêmicas.
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18.13.2 Pós-Graduação em Estatística

O Departamento de Métodos Estatísticos tem larga experiência em PósGraduação, baseada principalmente no Programa de Pós-graduação em
Estatística do IM-UFRJ. Esse programa foi um dos primeiros do país, tendo sido
iniciado em finais dos anos 70 com a 1a. Dissertação de Mestrado defendida em
1980. A UFRJ é a única instituição federal no estado do Rio de Janeiro a oferecer
pós-graduação stricto senso em Estatística.

O Departamento de Métodos Estatísticos (DME) tem tradicionalmente
colaborado com várias Pós-Graduações da UFRJ há algumas décadas. Essa
colaboração tem sido mais estruturada no Programa de doutoramento em
Engenharia de Produção da COPPE na área de Pesquisa Operacional. Dentro
desse programa, alguns docentes do DME vêm colaborando de forma sistemática
há mais de duas décadas. Essa colaboração rendeu como fruto mais de 10
doutores orientados por docentes do DME. Todas essas teses foram produzidas a
partir de pesquisa na área de Estatística. Quase todas essas teses se traduziram
em artigos submetidos à publicação em periódicos internacionais.
Após a abertura do doutorado em 2001, o Programa vem emitindo claros
sinais de vitalidade científica tanto a nível nacional quanto a nível internacional.

Os alunos da Graduação em Estatística com desempenhos acadêmicos
muito bons são estimulados a participar de atividades da pós-graduação tais
como assistir às conferências do programa ou cursar disciplinas do programa e
alguns efetivamente ingressam para cursar o mestrado. Destes, alguns têm
prosseguido para o Doutorado no exterior. Alguns dos egressos da graduação
em Estatística e do Programa de Pós-graduação em Estatística são, atualmente,
docentes do próprio IM-UFRJ ou de outras conceituadas instituições de ensino.
Há outros, também, que atuam em órgãos governamentais.
18.13.3 Atividades de Extensão

Além das atividades de pesquisa, o DME também realiza atividades de
extensão, oferecendo apoio estatístico a diversos setores da Universidade e à
sociedade, em geral. Essa atividade se dá através de cursos abertos em
diferentes áreas da Estatística como Amostragem e Planejamento de
Experimentos. Esses cursos podem ser abertos à comunidade em geral ou
dimensionados para um público específico de alguma instituição.
Outra forma de atuação é através de projetos específicos voltados para
uma demanda de um órgão público ou privado. Dentre alguns trabalhos
realizados ou coordenados por docentes do Programa se incluem:
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Avaliação Atuarial de um Plano de Saúde para a UFRJ
Percepção Pública da Biotecnologia
Detecção de Extremos em Mercados Financeiros
Avaliação de Sistemas Educacionais
Avaliação de Índices de Produção Industrial
Determinação de Extremos Multivariados em Exploração de Petróleo
Cálculo de Volatilidade de Ativos Brasileiros

A participação de alunos tanto da Graduação como da Pós-Graduação é
estimulada nos projetos de extensão.
18.13.4 Projetos Finais de Curso




O desenvolvimento do projeto final de curso visa a desenvolver no aluno:
o aprendizado na metodologia da pesquisa, despertando-lhe o
interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas;
a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridos durante o
curso de forma integrada;
a capacidade de expor conceitos com clareza e concisão, de modo a
evidenciar seu domínio sobre os mesmos.

Dois tipos básicos de projeto podem ser apresentados:
 um trabalho do tipo monografia ou resenha, onde um determinado
tema é desenvolvido, com apresentação da literatura pertinente,
críticas e comentários, sendo neste caso também necessária a
apresentação de conclusões.
 uma proposta objetiva de pesquisa, abrangendo os seguintes
aspectos:
o apresentação de um problema atuarial/estatístico, com
esclarecimentos acerca das hipóteses, conceitos e base de dados
disponível;
o apresentação de um ou mais métodos para o tratamento do
problema;
o resolução, mesmo que parcial, do problema ou, caso contrário,
análise crítica da incompatibilidade entre os resultados e os
vínculos sobre os quais está baseada a pesquisa;
o discussão das conclusões que podem ser obtidas com base nos
itens acima e das correspondentes perspectivas futuras quanto à
utilização e desdobramentos da pesquisa em questão;
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Detalhes sobre a estruturação, orientação, defesa e avaliação do projeto
final podem ser consultados em http://www.im.ufrj.br/estatistica/?page_id=62.
18.13.5 Semana de Atuária e Estatística

A Semana de Atuária e Estatística da UFRJ é um evento que está,
atualmente, em sua quinta edição. No evento, são convidados a palestrar
profissionais em vários ramos de atuação nessas áreas. São oferecidos também
minicursos. Em sua última edição, o evento contou com um minicurso do pacote
R, ministrado por João Batista de Morais Pereira (IM-UFRJ) e, ainda, com as
palestras:
 Desafios atuais, novas oportunidades para os atuários - Danilo Claudio
da Silva (SUSEP)
 A estatística nas investigações cientificas em saúde - Ronir Raggio Luiz

(IESC)
 O atuário: Áreas de atuação, Mercado de Trabalho, A SulAmérica e
Oportunidades – Adriana
R.
P.
Netto
e
Manuelle
M.


Garcez (SulAmérica)

Predições de tempos de viagens de ônibus usando modelos aditivos –
Mathias Kormaksson (IBM)




Solvência no Mercado Regulador – Thiago Rodrigues Ayres (CNseg)
Estatístico: profissão do século XXI - Doris Fontes (vice-presidente do



O futuro dos Planos de Contribuições Definidas – Uma abordagem com
foco no indivíduo - Evandro Oliveira (Towers Watson).

CONRE3 –SP)

O material disponibilizado por palestrantes e instrutores de minicursos nas
duas
últimas
edições
pode
ser
acessado
em:
http://www.im.ufrj.br/estatistica/?page_id=106.
A Semana de Atuária e Estatística é aberta à comunidade interna e externa e
seus participantes têm relatado, ao término de cada uma de suas edições, a
satisfação e ânimo por encontrarem um ambiente em que tantas
possibilidades de atuação em Estatística são expostas, mostrando que essa é
uma área com crescente potencial de empregabilidade.
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18.13.6 Seminários em Ciências Atuariais e Estatística

A disciplina Seminários em Ciências Atuariais e Estatística foi criada por conta
da entrada única para os dois cursos, instituída a partir de 2004. Foi ofertada
pela primeira vez em 2005, pois é uma disciplina de terceiro período, e é
coordenada pelos coordenadores dos dois cursos. O propósito dessa disciplina
era, então, apoiar o aluno em sua decisão por um dos dois cursos. Desde então,
a entrada unificada para os dois cursos foi abolida, mas em face à grande
necessidade de uso de metodologia estatística para quantificação de incerteza no
ramo atuarial e ao frequente anseio entre os alunos de Estatística e Atuária do
IM/UFRJ em obter dupla diplomação, nas duas carreiras, os seminários
continuaram a ser conduzidos conjuntamente. Os seminários têm ajudado os
alunos a ampliarem sua visão sobre as formas de atuação e habilidades
necessárias aos profissionais dessas áreas. Os palestrantes têm-se mantido
abertos ao diálogo e ao longo de cada apresentação, os alunos têm liberdade
para encaminhar suas dúvidas. Como exemplo da constituição de um desses
ciclos de seminários, registra-se que em sua primeira versão contamos com as
seguintes apresentações:
1. O que é Atuária? – professora Natalie Hurtado (IM/UFRJ)
2. O que é Estatística? – professora Flávia Landim (IM/UFRJ)
3. Aspectos de uma Consultoria Atuarial Independente no Brasil – professor
José Roberto Montello (IM/UFRJ)
4. Estatística no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) – UFRJ – Sônia
Regina Murça Helt (NCE-UFRJ – ex-aluna da graduação e mestrado em
Estatística)
5. Títulos de Capitalização e Seguros de Ramos Elementares – Alberto
Eduardo Fernandes (SUSEP)
6. Estatística no Departamento de Aviação Civil – Jussara Maria Stefani
Burba (DAC – ex-aluna da graduação em Estatística)
7. Previdência Privada Aberta e Seguros de Vida – Marcos Antonio Simões
Peres (SUSEP – ex-aluno da graduação em Ciências Atuariais)
8. Estatística na Pesquisa Clínica – professor Basílio de Bragança Pereira (FM,
COPPE/UFRJ, ex-professor do DME)
9. Aplicações Estatísticas na Área de Inteligência de Mercado - Érika Médici
(Sul América – ex-aluna da Graduação e do Mestrado em Estatística)
10. Previdência Privada Fechada - O Trabalho do Atuário em um Fundo de
Pensão - José Ângelo Rodrigues(PREVI)
11. A Produção de Estatísticas Oficiais pelo IBGE - Denise Britz do
Nascimento e Silva (IBGE – ex-aluna do Mestrado em Estatística)
12. Conselhos para futuros atuários ou... o que estou fazendo aqui na UFRJ?
– professor Ricardo Frischtak – (IM/UFRJ)
13. O Mercado de Resseguros no Brasil – Valéria Chaves (IRB)
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14. FLUXO Consultoria - Empresa Júnior na UFRJ – palestra proferida por
alunos da Engenharia que atuam na Empresa Júnior de Engenharia da
UFRJ.

A disciplina foi muito apreciada pelos alunos, como também pelos
palestrantes. A avaliação da coordenação também foi muito positiva. Essa é uma
forma de mantermos um intercâmbio permanente com o egresso do curso, que
retorna, convidado entre os demais palestrantes, motivado para falar de suas
atividades e que também estimula os alunos do curso na sua escolha
profissional. Também é uma oportunidade de proporcionar desde cedo na
Graduação o contato dos alunos com profissionais do mercado e professores da
UFRJ.

