Chamada de projetos para o Núcleo de Estatística Aplicada do ICMC

O Núcleo de Estatística Aplicada (NEA) e a Coordenação do Curso de Estatística do ICMC-USP
estão selecionando projetos para serem trabalhados em duas disciplinas: Bioestatística e
Mineração Estatística de Dados. Ambas fazem parte da grade curricular do curso de
Bacharelado em Estatística.
O serviço oferecido pelo NEA contempla as análises dos dados do projeto apresentado ao
longo dos meses de fevereiro a junho de 2018, que serão entregues no final de junho de 2018,
em formato de apresentação oral e relatório escrito final com os métodos e resultados
obtidos. Nesta chamada, os serviços são oferecidos de forma gratuita.
Podem se candidatar empresas, fundações, indústrias, instituições de maneira geral, do setor
público ou privado, assim como pesquisadores ou pessoas físicas. Os interessados devem
apresentar um problema relevante, assim como os dados já coletados (ou, ao menos, em fase
final de coleta) que embasem a produção de soluções através da metodologia estatística
adequada.
Os interessados devem comprometer-se a comparecer a uma reunião de apresentação do
projeto com um membro do Núcleo para pré-seleção (datas a serem agendadas para 5 ou
6/12/2018). Caso o projeto seja selecionado, será necessário:





disponibilizar, até meados de fevereiro de 2018, os dados completos em arquivo Excel,
CSV ou similar, conforme orientação do Núcleo;
comparecer a duas reuniões com os pesquisadores, sendo uma no início das aulas
(final de fevereiro ou início de março) e outra no final de junho, momento de
apresentação oral dos resultados, ambas no período noturno, em datas a serem
agendadas conforme disponibilidade das partes;
ter disponibilidade para resolução de dúvidas ao longo das análises de seu projeto
(presencial ou, ao menos, virtualmente).

Em relação à confidencialidade dos dados, caso necessário, termos podem ser definidos e
formalizados no primeiro contato com membros do Núcleo. Vale ressaltar que é de interesse
dos pesquisadores a possibilidade de divulgação conjunta da metodologia e resultados obtidos
através de meios científicos (publicação de artigos e apresentações em congressos científicos),
assim como em meios de comunicação, respeitando os limites de interesse e de
confidencialidade estipulados de comum acordo com os interessados.
Esta chamada se caracteriza como uma atividade de extensão, um dos pilares da universidade
pública, assim como o contínuo aprimoramento da qualidade e atualização de nossos cursos.
Os interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico disponível neste link:
icmc.usp.br/e/a2aa6.

Mais informações
E-mail: nea@icmc.usp.br

