Polı́tica do Curso e Etiqueta em Sala de Aula
Estatı́stica @ UFPE
5 de agosto de 2016
“If you thought before that science was certain–
well, that is just an error on your part.” (Dr. Richard
Feynman)
“Believe nothing, [. . . ], merely because you have
been told it . . . or because it is traditional, or because
you yourselves have imagined it. Do not believe what
your teacher tells you merely out of respect for the
teacher. But whatsoever, after due examination and
analysis [. . . ].” (Siddhartha Gautama)
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Das Consultas

Não há horário de consulta pré-estabelecido. As dúvidas serão
removidas essencialmente em sala. Entretanto, caso haja necessidade, sob demanda e agendamento, é possı́vel marcar uma
hora de atendimento.
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Das Provas

Formato. Serão realizadas dois exercı́cios escolares, sendo
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Das Aulas

As aulas seguem o método socrático de exposição. Em
princı́pio, não há material útil a ser copiado do quadro, exceto quando explicitamente sugerido.
Durante as aulas, vários exercı́cios são resolvidos pelo instrutor em colaboração com os alunos. É fortemente recomendado
que o conteúdo dos exercı́cios seja absorvido e compreendido.
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Das Listas de Exercı́cios

o primeiro no 15a encontro e o segundo no 28o. Sob nenhuma
hipótese estes exercı́cios terão suas datas alteradas.
O dispositivo de 2a Chamada é reservado exclusivamente
àqueles que não compareceram a algum dos exercı́cios escolares.
Não é necessário justificar a falta.
O conceito de aprovação segue os padrões da UFPE.
Não serão realizados testes, listas, provas extras ou quaisquer outros meios destinados a “melhorar” a nota. O cálculo
da média será baseado exclusivamente nos resultados dos
exercı́cios escolares, 2a chamada e exame final, caso ocorram.
Usualmente, as provas apresentam 3 a 5 questões a serem
resolvidas em um intervalo de 2h.

Algumas caracterı́sticas das listas de exercı́cios seguem abaixo.
• São absolutamente facultativas;
• Não influenciam no cálculo do grau;
• Contém complementação teórica importante.
Recomenda-se fortemente que as listas sejam seriamente resolvidas. As listas que forem entregues ao instrutor serão corrigidas e devolvidas.
Apesar de não serem obrigatórias, os alunos que decidirem
solucioná-las devem observar alguns pontos. A saber:
• As listas podem ser resolvidas em português ou em inglês;
• Independentemente do idioma escolhido, use-o com o
máximo de esmero gramatical e ortográfico;
• Texto ilegı́vel ou pobremente cuidado não será levado em
consideração;
• Soluções patentemente desorganizadas não serão aceitas
para correção;
• Soluções mal apresentadas (por exemplo, em papel amassado, sujo, rasgado, etc) não serão sequer aceitas;
• Se, durante a solução de um problema, houve auxı́lio de
referências bibliográficas não listadas no curso, as fontes
devem ser citadas;
• Se um problema for resolvidor em colaboração com
alguém, a co-autoria deve ser citada;
• O raciocı́nio deve ser explicado claramente;
• O raciocı́nio deve ser explicado claramente;
• O raciocı́nio deve ser explicado claramente. O grau de
clareza e discernimento será utilizado para a avaliar suas
soluções.

Critérios. As provas devem ser claramente resolvidas. Resoluções obscuras serão penalizadas. Não será feito nenhum
esforço para “entender” o que o aluno queria dizer. Seja claro
e organizado. Você é o que você escreve.
As observações e recomendações para a solução de questões
de provas seguem as linhas gerais daquelas utilizadas para a
resolução de questões de listas de exercı́cios.
Com respeito a correção das provas, será sempre oferecida
revisão de prova na aula subseqüente a um exercı́cio escolar.
Serão valorizados (i) o entendimento, (ii) a clareza, (iii) a precisão e (iv) o discernimento. Erros grosseiros penalizarão fortemente uma solução. Por exemplo, encontrar probabilidades
negativas ou maiores que 1, declarar variância negativa, afirmar
que log 0 = 0, e0 = 0, etc.

Ética. O aluno que agir de modo contrário a ética acadêmica
receberá conceito mı́nimo e será reportado oficialmente à coordenação do curso.
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Dos Trabalhos Computacionais

Nos trabalhos computacionais, é esperado que você utilize qualquer pacote computacional ao seu alcance. Sinceramente, o
ambiente computacional ou a linguagem de programação empregada não é o mais importante. O ponto relevante é o entendimento de técnicas de programação.
Como sugestão ou ponto de partida, aconselho o uso de ambientes como o R (Vide: http://en.wikipedia.org/wiki/R_
(programming_language), que é popular entre os estatı́sticos.

(i) Chegar atrasado;

Outra opção igual ou melhor é o uso do GNU Octave (http:
//en.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave).
Para trabalhos computacionais, algumas linhas gerais de
conduta devem ser observadas:

(ii) Entrar em sala disruptivamente;
(iii) Sair durante a aula;

• Não assuma que o instrutor é familiarizado com o pacote
escolhido por você;

(iv) Tirar os calçados;

• Não conte com o instrutor para auxiliá-lo no seu trabalho
computacional.

(vi) Deixar o celular ligado durante a aula;

(v) Apoiar os pés nas carteiras escolares;

(vii) Fumar em sala (Lei Federal);
Os trabalhos computacionais são de grande importância,
pois ampliam sua habilidade de programação de computado- (viii) Não respeitar as intervenções do professor e/ou colegas;
res. O domı́nio de técnicas computacionais é um significativo (ix) Comer ou beber em sala;
diferencial nas sua vida profissional.
(x) Se bocejar, faça-o discretamente;
Realize os trabalhos computacionais com seriedade e domine
(xi)
Se abre uma porta para passar, feche-a em seguida;
alguma linguagem de programação.
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(xii) Promover a destruição de bem público, como carteiras,
mesas e cadeiras;

Dos Recursos Didáticos

(xiii) Apropriar-se indevidamente de apagadores e pincéis;

Sı́tio na Interrede. O curso tem um sı́tio acessı́vel por in-

(xiv) Realizar asseio pessoal em sala de aula.

terrede localizado fisicamente nos servidores do Departamento
de Estatı́stica. O endereço de acesso é

Todos os itens listados acima foram verificados em situações
reais.
As aulas são reuniões profissionais. Não se preparar para um
reunião é sinal de falta de profissionalismo.

http://ufpe.org/teaching
Neste sı́tio, são disponibilizados:
• Ementas dos cursos;
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• Diário de Classe contendo informação detalhada dos assuntos ministrados em todas as aulas do curso. Estas informações incluem: tópicos, bibliografia utilizada em cada
aula, número das páginas estudas, etc;

‘Dar um jeitinho’ não será admissı́vel nesse curso. Não haverá
arredondamentos finais para “poder passar”.
Portanto, solicita-se evitar o constrangimento de fazer pedidos para ‘dar um empurrãozinho’.
Ser jubilável não é relevante para a aprovação.

• Tarefas de Casa, que se constituem de exercı́cios propostos, listas de exercı́cios, tópicos para pensar e atividades
gerais;
• Referências bibliográficas utilizadas e recomendadas, inclusive com indicação sobre a disponibilidade das obras
nas bibliotecas setoriais da UFPE.
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senha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GoogleClass. Experimentalmente, será usado também o
sı́tio Google Classroom como apoio didático:
https://classroom.google.com/
Código da classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bibliografia. O livro “Probability and Random Processes”
por Davenport é adotado nas disciplinas de Probabilidade III
e de Processos Estocásticos.
O autor foi professor emérito do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e seu livro é considerado um clássico desde
a sua publicação em 1975.
Mais informações sobre o Professor Davenport estão disponı́veis no seguinte nexo: http://web.mit.edu/newsoffice/
2003/davenport.html
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Da Forma de Tratamento

Ao se dirigir a professores ou colegas, faça-o respeitosamente.
Adicionalmente, na lı́ngua portuguesa, como na vasta maioria dos idiomas românicos, existe a distinção T-V (tu/você)
que gradua o nı́vel de polidez, a distância social, a cortesia, a
familiaridade ou o insulto. É entendido que o uso do pronome
tu é reservado para o tratamento de pessoas a quem se tem um
elevado grau de familiaridade e intimidade. Desse modo, para
se dirigir profissionalmente a alguém, o uso do pronome tu é
considerado ofensivo e inadequado.
No ambiente acadêmico, dirija-se a um professor por “Professor [nome], . . . ”. Ou, simplesmente, “Professor, . . . ”. No ambiente profissional, de modo geral, quando se dirigir a alguém,
considere o uso da expressão “o senhor”, especialmente se houver diferença hierárquica.
Para maiores informações, abrangendo outros idiomas consulte http://en.wikipedia.org/wiki/T-V_distinction.

Área Restrita. As credenciais para acesso a material
didático são:
login: et583

De Solicitações Inapropriadas
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A Refletir

Aluno, você já não é mais criança ou adolescente, mas adulto.
Durante seu tempo na universidade, você formará quem você
será pelas próximas décadas. O mercado de trabalho quer apenas os melhores e os mais profissionais. Haja desde já como o
profissional que você deseja ser.
...........................................................

Do Comportamento em Classe

A sala de aula é entendida como um ambiente estritamente
profissional, sendo esperado um comportamento condizente.
Serão considerados comportamentos inaceitáveis e ofensivos:

2

