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Estatística
O curso de Bacharelado em Estatística na Ufes iniciou em 1988, tendo
VHXUHFRQKHFLPHQWRSHOR0LQLVW«ULRGD
Educação em 19 de Agosto de 1994
(Portaria Nº 1.202).
Tem como objetivo a formação de
docentes para o ensino superior, pesquisadores e assessores técnicos para
RH[HUF¯FLRSURʻVVLRQDOQRVVHWRUHV
S¼EOLFRHSULYDGRHPTXHRSURFHVVR
decisório requeira ferramental quantitativo da área de Estatística.
O curso tem duração mínima de 4,5
anos e duração máxima de 8 anos. A
carga horária mínima é 3.015 horas,
sendo 2.595 em disciplinas obrigatórias
e 420 em disciplinas optativas. Anualmente são oferecidas 40 vagas para
ingresso no primeiro semestre letivo.

Estatística
MERCADO DE TRABALHO
A Estatística desempenha um papel
importante dentro das diversas áreas do
conhecimento. O trabalho do Estatístico
é variado e exige grande capacidade de
LQWHUD©¥RFRPSURʻVVLRQDLVGHWRGDVDV
outras áreas. No Espírito Santo, o mercado
de trabalho tem apresentado crescimento
na medida em que há muito mais informações circulando sobre a utilidade e a
necessidade da Estatística.
Encontramos estatísticos:
ș1DVXQLYHUVLGDGHVQDVDWLYLGDGHVGH
ensino, pesquisa e extensão.
ș1RVVHWRUHVS¼EOLFRVDSOLFDQGRW«FQLFDV
estatísticas para análise e interpretação
GHGDGRVHFRQWULEXLQGRSDUDDGHʻQL©¥R
de indicadores econômicos e sociais.
ș1DV,QVWLWXL©·HVGHSHVTXLVDP«GLFD
biológica, agrícola e alimentar, onde, junto
com outros pesquisadores planeja e conduz experimentos controlados.
ș1DVHPSUHVDVGHSHVTXLVDVGHRSLQL¥R
e de mercado, planejando e conduzindo
SHVTXLVDVSDUDGHʻQL©¥RGHQRYRVSUR
dutos, lançamentos, vendas, pesquisas
eleitorais e levantamentos de audiência
de programa de televisão, entre outros.
ș1DVLQG¼VWULDVQDRWLPL]D©¥RHDQ£OLVH
de processos de produção e no controle
da qualidade.

INFRAESTRUTURA
O curso de Estatística dispõe das seguintes facilidades institucionais:
șA Biblioteca Central da Ufes.
șUma Biblioteca Setorial no Centro de Ciências
Exatas (CCE).
șO Lestat, um Laboratório de Estatística onde o
aluno utiliza programas estatísticos como apoio
prático nas disciplinas.
ș21XPHVXP1¼FOHRGH0RGHODJHP(VWRF£VWL
FDSDUDDOXQRVGHLQLFLD©¥RFLHQW¯ʻFD
șUm Laboratório de atividades relacionado à
Bioestatística e Estatística Espacial.

OPORTUNIDADES
No transcorrer do curso, o aluno tem diversas
oportunidades de colocar em prática os conhecimentos que vão sendo adquiridos. O aluno poderá:
șAtuar como monitor em disciplinas do Departamento de Estatística.
ș7UDEDOKDUHPSURMHWRVGH,QLFLD©¥R&LHQW¯ʻFD
sob a orientação de docentes da Universidade.
șTrabalhar como estagiário em projetos da
Universidade, em empresas ou em órgãos de
governos locais.

CORPO DOCENTE
$GHOPR,Q£FLR%HUWROGH'RXWRU
$OHMDQGUR3LQHGD$JXLODU0HVWUH
Alessandro josé Q. Sarnaglia - Doutorando
Alexandre Loureiros Rodrigues - Ph.D.
$QD&ULVWLQD6WDXW6LPPHU6FKXQN0HVWUH
Antonio Fernando Pêgo e Silva - Doutor
Bartolomeu Zamprogno - Doutorando
(GZDUGV&HUTXHLUDGH&DVWUR0HVWUH
Eliana Zandonade - Doutora
)DELR$OH[DQGHU)DMDUGR0ROLQDUHV'RXWRU
Gutemberg Hespanha Brasil - Doutor
,YDQ5REHUW(QULTXH]*X]PDQ'RXWRU
Luciana Graziela de Godoi - Doutora
0DUWKD:HUQHFN3RXEHO'RXWRUDQGD
0DXUR&«VDU0GH&DVWUR'RXWRUDQGR
Patrick Borges - Doutorando
6DXORGH$OPHLGD0RUHOODWR'RXWRU
Valdério Anselmo Reisen - Ph.D.
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