XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA
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contextos para uma agenda socioambiental –
UFPB – João Pessoa, de 10 a 14 de agosto de 2021

OFICINA TEMÁTICA 1
“TÉCNICA ESTATÍSTICA DOS QUANTIS NA DEFINIÇÃO DE PERÍODOS
SECOS E CHUVOSOS”
Ministrante: Prof. Dr. Jander Barbosa Monteiro (UEVA)
Data: 14 de agosto de 2021 (Sábado), 09 às 12h (horário de Brasília)
Local: sala do Google Meet (O link será encaminhado para o e-mail dos inscritos com
bastante antecedência ao dia da oficina)
Do certificado: terá direito ao certificado o inscrito que participar on-line na data de
realização e por todo o horário da oficina. A lista de presença será disponibilizada na sala.
Número de vagas: 80 (oitenta vagas)
Pré-requisitos/materiais necessários para oficina: portar Notebook pessoal, bem como
possuir, preferencialmente, o pacote Office (geralmente acompanha o Sistema
Operacional Windows) instalado neste ou similar (no Linux, por exemplo, o pacote
LibreOffice também é compatível). Se possível, o participante deve fazer uso de dois
dispositivos, um que estaria conectado à internet (tablet, computador pessoal, celular ou
dispositivo com tela em tamanho significativo que permita acompanhar a exposição do
ministrante na plataforma utilizada para transmissão), com o intuito de acompanhar os
passos para aplicação da técnica estatística, enquanto que outro dispositivo (que não
precisa estar conectado à internet) será utilizado para que o participante execute os passos
necessários. Faz-se necessário que o participante entre na sala virtual com apenas um
destes dispositivos, uma vez que a plataforma virtual utilizada pode limitar a quantidade
de participantes.
Ementa:
Concepções teóricas e operacionais na definição de extremos de chuva; Técnicas
estatísticas utilizadas na definição de períodos secos e chuvosos; O uso de planilhas
eletrônicas no tratamento estatístico de dados pluviométricos; Técnica estatística dos
Quantis e sua aplicabilidade na definição de períodos secos e chuvosos; Aspectos
qualitativos e limitações quanto ao uso de metodologias estatísticas na análise de eventos
extremos de chuva.
Sugestões de leituras/referências sobre a temática da oficina:
MONTEIRO, Jander Barbosa; PINHEIRO, Daniel Rodriguez de Carvalho. Anotações
para uma metodologia quantitativa na Geografia socioambiental: porque utilizar a
técnica dos quantis no estudo de desastres naturais. Geografia (Rio Claro. Impresso), v.
36, p. 51-64, 2011.
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Para esclarecimentos/dúvidas:
E-mail: xivsbcg@gmail.com
Instagram: @xiv.sbcg
João Pessoa, 30 de junho de 2021.
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