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MI908 - Seminário de Estatística I
Profa.: Larissa Avila Matos - Sala 234 - IMECC

e-mail: larissam@unicamp.br
Aulas: Quartas (10h00-12h00)

Primeiro Semestre de 2021

Programa

1. Participação em seminários de assuntos diversos visando complementação da formação do discente. Os seminários
a serem ministrados abordarão pesquisas e trabalhos de alguns docentes do departamento de estatística.

2. Apresentação e discussão de um seminário desenvolvido pelo aluno.

Aulas

Não haverá aula presencial durante o período de afastamento devido à pandemia.

As aulas serão no Google Meet, código de acesso para a reunião: phw-pgxp-tsc. Para mais informações sobre o Google
Meet, veja Manual IFCH.

É importante ressaltar que:

• Toda a comunicação entre professor e aluno será via Moodle, Google Meet e email.

• O aluno deve acessar o Google Meet usando a conta de e-mail institucional (Gmail Unicamp).

Seminário

A apresentação do seminário é um estudo detalhado de um artigo recente, que envolva tópicos de estatística, e que seja
de interesse de estudo do aluno.

O artigo escolhido deve satisfazer as seguintes normas:

• Publicado após 2010;

• Publicado em períodico internacional com boa avaliação∗ na área de estatística.

∗Scimago institutions rankings.

Para acessar aluguns períodicos fora da Unicamp, você precisará do VPN.

Assim que o aluno fizer a escolha, o aluno deverá enviar (não esqueça de se identificar) um e-mail, escrevendo no corpo
do texto o título do artigo, a revista e os autores. A escolha deverá ser enviada até o dia 14/04/2021. Além disso,
o aluno deverá anexar o artigo que será apresentando no Moodle, haverá um tópico destinado para a entrega do artigo.

A escolha da ordem das apresentações será sorteada e divulgada no dia 28/04/2021.

Critérios de Avaliação

A avaliação do curso será composta pela participação nos seminários (P) e pela apresentação do seminário (A).

1. Para a participação serão avaliados os seguintes pontos com iguais pesos: assiduidade nas aulas e participação
na discussão dos seminários apresentados.

2. Para a apresentação serão avaliados os seguintes pontos com iguais pesos: Estrutura do trabalho, domínio do
conteúdo, organização e clareza.
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https://meet.google.com/_meet
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/manuais/google/google-meet-video-conferencias
https://www.scimagojr.com
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Então, o aluno será a aprovado se
MF = 0, 3 ∗ P + 0, 7 ∗ A ≥ 5, 0.

E os conceitos serão dados da seguinte forma

Conceito
8, 5 ≤ MF ≤ 10, 0 A
7, 0 ≤ MF < 8, 5 B
5, 0 ≤ MF < 7, 0 C
0, 0 ≤ MF < 5, 0 D

O descumprimento de quaisquer normas estabelecidas acarretará na diminuição da nota do seminário.

Informações gerais

1. Comunicação por email: APENAS pelo email institucional, especificando [MI908] no assunto da mensagem e
APENAS remetentes de emails xxx.unicamp.br. Qualquer outra mensagem sem essas especificações será ignorada.

2. Os alunos regularmente matriculados estarão inscritos automaticamente no Moodle da disciplina P_MI908_2021S1
- Seminário de Estatística I.
O aluno deverá logar com o mesmo usuário e senha usado para acessar os serviços da DAC. O login usado para
acessar o Moodle é intransferível (GR-052/2012 , Capítulo VI, artigo 59).

3. Casos não contemplados neste documento, serão devidamente avaliados.
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https://moodle.ggte.unicamp.br/course/view.php?id=9491
https://moodle.ggte.unicamp.br/course/view.php?id=9491
http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3256

