
 

 

 

Campus I - Cidade Universitária - 58051-900 - João Pessoa, PB, Brasil 
Telefone: (83)3216-7785 - www.de.ufpb.br 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 

 

PROGRAMA DE TUTORIA DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA UFPB DE APOIO 
ÀS DISCIPLINAS DE BIOESTATÍSTICA E ESTATÍSTICA VITAL 

 
 
 
Prezado(a) aluno(a), 
 

Venho por meio deste apresentar o Programa de Tutoria do Departamento de Estatística da UFPB 
(PROTUT – DE – UFPB). O objetivo deste Programa é realizar um acompanhamento contínuo dos alunos dos 
cursos de Saúde da UFPB que possuem o componente curricular “Estatística Vital” ou “Bioestatística” em seus 
respectivos Projetos Pedagógicos Curriculares (PPC’s), garantindo uma abrangência ampla para estes cursos. 
Este programa é parte da política de valorização do ensino de graduação e integra o conjunto das ações 
destinadas ao apoio à permanência e à formação estudantil na Universidade Federal da Paraíba. O público-alvo 
são todos alunos regularmente matriculados nestas disciplinas, porém a prioridade de participação será dos 
alunos que já reprovaram a disciplina pelo menos uma vez e/ou alunos que possuem grande dificuldade de 
aprendizado da disciplina. A ideia é que os alunos que participem da tutoria tenham êxito devido ao 
acompanhamento contínuo para superação das dificuldades encontradas no aprendizado dos conteúdos. Após o 
fim da greve docente, o Programa de Tutoria iniciou as atividades oficialmente, conforme determinação da Pró-
Reitoria de Graduação. 

No Departamento de Estatística, o Programa de Tutoria das disciplinas de Estatística Vital/Bioestatística 
conta com 11 (onze) tutores. As atividades da Tutoria são realizadas na sala 23 (vinte e três) do Departamento 
de Estatística, de segunda à sexta, conforme planilha de horários disponível no Departamento de Estatística. O 
aluno (tutorando) que tiver uma frequência semanal de no mínimo 02 (duas) horas receberá ao final da 
atividade uma declaração com a carga horária total da atividade realizada no Programa de Tutoria. Essa 
declaração poderá ser utilizada pelo aluno para realizar aproveitamento de estudos relacionados aos conteúdos 
flexíveis de sua grade curricular. O professor responsável pela disciplina ministrada para você possui 
conhecimento sobre o Programa de Tutoria. É importante que você sempre lembre ao seu professor de 
disponibilizar o conteúdo das aulas para a equipe de tutores do Departamento de Estatística ou para que o 
mesmo envie sempre as listas de exercícios para coordenação do PROTUT – DE – UFPB, para que sempre você 
tenha a oportunidade de discutir previamente com os tutores o material relacionado ao conteúdo das aulas e 
listas de exercícios. 

Você também será continuamente acompanhado pela equipe de tutores através do seguinte grupo no 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/tutoriadeufpb. Este grupo também será um ponto de apoio 
importante para a atividade. Através do grupo você poderá relatar a evolução do seu aprendizado e definir de 
forma adequada como será seu acompanhamento presencial na atividade. 

É importante esclarecer também que a Tutoria não é a mesma coisa que uma monitoria. Por esta razão, 
incentivo que você também conheça a resolução nº 49/2014 do CONSEPE que regulamenta o Programa de 
Tutoria de apoio às disciplinas básicas. Você pode baixar esta resolução através do seguinte endereço eletrônico: 
http://bit.ly/2a6LG2i. 
 

Caso tenha mais dúvidas, estarei à disposição. Fique à vontade para entrar em contato sempre que 
precisar. Desejo, desde já, que você tenha sucesso na disciplina de Estatística Vital/Bioestatística. 

 
Atenciosamente, 
 

 
Prof. Hemílio Fernandes Campos Coêlho 

Coordenador do Programa de Tutoria do Departamento de Estatística da UFPB 
e-mail para contato: hemilio@de.ufpb.br 

https://www.facebook.com/groups/tutoriadeufpb

