
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (Unesp-FCT) 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA A XX SEMANA DA ESTATÍSTICA UNESP 

EDITAL No 1/2021 – Unesp-FCT – INSCRIÇÃO, DE 03 DE MAIO DE 2021 

 

A Semana da Estatística é um evento totalmente gratuito organizada pelo Centro 

Acadêmico e a Empresa Junior do curso de Estatística FCT/UNESP. Devido à pandemia 

do Covid-19, o evento será totalmente online; ele será constituído por palestras de 

pessoas formados na área de estatística, junto com minicursos e uma mesa redonda 

para debates. Com a realidade atual, o tema dessa vez é: “O Estatístico pós-

pandemia”, que é algo interessante a se pensar pro futuro, ainda mais quem vai seguir 

carreira. 

O evento ocorrerá no período de 24 de maio até 4 de junho de 2021, tudo online 

através de chamadas no Google Meet e transmissões no YouTube. 

Os links das chamadas serão disponibilizados para os inscritos momentos antes 

das palestras através de um grupo criado no WhatsApp ou por e-mail, de acordo com a 

escolha na inscrição. A programação/cronograma do evento vai ser divulgada no 

Instagram do Centro Acadêmico de Estatística: cae_unesp (CENTRO ACADÊMICO 

ESTATÍSTICA (@cae_unesp) • Fotos e vídeos do Instagram). 

 A Semana da Estatística é um evento com certificado de participação que 

contabiliza 16 horas complementares mais um certificado de minicurso ministrado pelo 

estatístico Théo Calvo, porém isso só irá ser disponibilizado caso o participante estiver 

presente nas palestras e responder os formulários com seus dados. 

O objetivo da XX Semana da Estatística é difundir os conhecimentos 

estatísticos para todos que tiverem interesse na área, o evento deste ano vem com a 

premissa principal de demonstrar a área de estatística e dados na pandemia e após ela; 

mostrar também como foi o trabalho de diversos profissionais nesta época difícil e as 

experiências deles. 

  

Contatos: e-mail: kohatsu.tanigava@unesp.br (William Yuji Kohatsu Tanigava); 

       Telefone: (18) 99781-2855 (William Yuji Kohatsu Tanigava). 
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Perguntas Frequentes 

 

• Como será disponibilizado os formulários para garantir presença e certificado 

do evento? 

R: Em cada apresentação será disponibilizado um QR code na tela, para conseguir 

acessá-lo aponte a câmera do seu celular para ele que irá ser guiado para o link do 

formulário. OBS: alguns celulares não vão conseguir acessar o QR code apenas 

pela câmera, por isso vai ser preciso baixar um aplicativo leitor de QR code. 

  

• Como serão feitas as perguntas para os palestrantes? 

R: As perguntas para os palestrantes serão feitas através de um aplicativo próprio 

para isso chamado Vevox, nele você vai poder fazer uma pergunta e ela será votada 

pelos outros participantes, as perguntas mais relevantes ao público será levada ao 

palestrante e assim ser respondida. Esse modelo foi escolhido para que o 

palestrante tenha mais tempo para focar em sua apresentação e dar uma melhor 

palestra. 

  

• Todos os dias terão algo? 

R: Não, deixamos as quartas-feiras vagas para não pesar para ninguém e deixar a 

semana um pouco mais longa, porém agradável. 

 

• Preciso assistir todas as palestras para receber o meu certificado no final? 

R:A resposta é não, porém é muito aconselhável que você assista todas as palestras 

e responda os formulários, mas caso aconteça algo que te impossibilite de assistir 

uma ou outra palestra, entendemos seu lado e ainda iremos disponibilizar o 

certificado, porém não abuse disso. 

 

• Posso abrir meu microfone para perguntar algo diretamente para o 

palestrante? 

R: Só será possível fazer isso no momento que o palestrante permitir esta interação, 

sem ser nesse momento, os microfones deverão estar desligados. 

 

• Quem pode participar da Semana da Estatística? 

R: O evento será aberto ao público, então todos podem participar, só tendo que 

realizar as inscrições, porém se não realizada a inscrição será disponibilizado as 

apresentações em uma transmissão ao vivo do YouTube no canal : CA Estatística 

(https://www.youtube.com/channel/UCiPcnqu65wUhBqwvwxrwR7w)  . 

 

• Precisa ser da área de estatística para participar? 

R: Não, todos são bem vindo e serão tratados da melhor maneira possível. O evento 

tem um foco maior em estatística, por isso quem é da área se sentirá mais 

familiarizado, porém isso não é limitação alguma para quem não é da área participar. 
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