
5. REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA (LESTAT)

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O presente documento tem por objetivo regulamentar e normatizar a disciplina

Laboratório de Estatística (LESTAT) do Curso de bacharel em Estatística da Universidade

Federal do Espírito Santo – Campus Goiabeiras.

§1º. A disciplina Laboratório de Estatística é uma disciplina obrigatória de caráter 100%

extensionista do Curso de Estatística, com 90 horas semestrais e tendo como pré-requisito

todas as disciplinas até 6° período.

§2º. O laboratório tem por objetivo propiciar ao aluno a oportunidade de integrar os

conhecimentos teóricos com a prática através da condução de projetos de assessoria e

consultoria estatística para estudos acadêmicos da universidade. Estimular a capacidade

do aluno de planejar, desenvolver e analisar um problema real sob a orientação

supervisionada direta de um professor e, eventualmente, discutir artigos com aplicações de

técnicas estatísticas.

§3º. O professor da disciplina contabilizará uma carga horária didática de 4 (quatro) horas

semanais.

CAPÍTULO II

DAS ATIVIDADES

Art. 2º. Identificação do problema estatístico e delimitação dos objetivos do trabalho.

Art. 3º. Discussão e compreensão dos princípios éticos acerca do problema.

Art. 4º. Definição da estratégia de planejamento e análise dos dados.

Art. 5º. Revisão de bibliografias estatísticas pertinentes a área do problema.

Art. 6º. Discussão dos resultados obtidos, alcance e validade das conclusões com o

orientador da disciplina e o pesquisador responsável pelo problema.

Art. 7º. Elaboração de um relatório final que deverá ficar disponibilizado em meio digital no

site do Colegiado do Curso de Estatística.

Art. 8º. Apresentação oral e pública do trabalho de consultoria desenvolvido. No caso de

um aluno ter desenvolvido mais de um trabalho de consultoria, o professor orientador

deverá escolher o trabalho mais interessante e inovador para que o aluno faça a sua

apresentação.



CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES

Art. 9º. Solicitação de consultoria através do e-mail lestat@grupos.ufes.br

Art. 10º. Envio de ficha de inscrição para o interessado, conforme Anexo 1.

Art. 11º. Agendamento de um primeiro atendimento. Os atendimentos serão realizados por

ao menos um aluno do curso de Estatística e pelo professor vinculado àquele semestre ao

Lestat. Caso o interessado seja aluno de algum curso de graduação ou programa de

pós-graduação, é necessária a presença de seu orientador no atendimento.

Art. 12º. O Lestat destina-se à realização de consultas e de projetos de assessoria

estatística de pequeno porte, cabendo ao professor da disciplina avaliar a possibilidade de

executar a assessoria estatística. Fica vedado ao professor da disciplina o uso do Lestat

para condução de pesquisas e estudos de seu interesse particular.

Parágrafo único: O Lestat não aceitará demandas que requeiram confidencialidade total do

banco de dados. Entretanto, a pedido do solicitante, a identificação dos casos e variáveis

pode ser codificada, para garantir o sigilo dos participantes do estudo.

Art. 13º. Caso o atendimento envolva a realização de análises estatísticas e produção de

relatórios, será solicitado como contrapartida:

§1º. Co-autoria em trabalhos publicados fundamentados em tais análises por parte dos

alunos que as fizeram.

§2º. Autorização para uma eventual utilização dos dados para fins didáticos com a fonte

devidamente citada.

§3º. Autorização para uma eventual utilização dos dados para fins de ilustração de métodos

científicos, apresentados em congressos ou publicações com maior concentração na área

de Estatística, com a fonte devidamente citada e/ou co-autoria por parte do solicitante. §4º.

Autorização para que o(s) alunos(s) que desenvolveram as análises eventualmente façam

uma apresentação oral e pública dos resultados obtidos.

§5º. Caso as autorizações não sejam concedidas no primeiro atendimento, o Laboratório de

Estatística ficará impedido de realizar os projetos de assessoria e/ou consultoria estatística

solicitados.

Art. 14º. Todos os resultados finais (relatórios, bases de dados, scripts, etc) deverão ser

encaminhados para a Coordenação do curso de Estatística.

Parágrafo único: A gestão dos resultados finais deverá ser regulamentada pelo Colegiado

do curso de Estatística.



CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15°: Os casos omissos deste regulamento serão avaliados pelo Colegiado do curso de

Estatística.
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ANEXO I
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