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Ementa

A Natureza da estatística. Tratamento da informação. Distribuições de frequência e gráficos. Medidas. Conceitos básicos
em probabilidade. Probabilidade condicional e Independência. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função de
distribuição acumulada. Esperança e variância de variáveis aleatórias. Modelos Bernoulli, binomial e geométrico. Modelo
uniforme e modelo normal. Distribuição assintótica da média amostral. Introdução à inferência estatística.

Objetivos

Tornar o discente capaz de: analisar e aplicar os fundamentos básicos de probabilidade e estatística, selecionar e
sistematizar um conjunto de dados para obter informações sobre a população de interesse a partir de uma amostra,
verificar a aplicação da estatística em Educação, realizar analises estatísticas de estimação sobre os parâmetros,
desenvolver senso crítico e análise probabilística de eventos nas diversas áreas do conhecimento.

Conteúdo Programático

1. Introdução

1.1 O que é Estatística e porque estudá-la.

1.2 Conceitos: amostra, população, variável.

1.3 Classificação de variáveis.

2. Estatística Descritiva

2.1 Distribuições de frequências.

2.2 Gráficos: coluna, setor, linha, dispersão, histograma.

2.3 Medidas de Posição: mínimo, máximo, média, moda, quartis.

2.4 Medidas de Dispersão: amplitude, variância, desvio padrão e distância interquartílica.

2.5 Box-Plot.

2.6 Avaliação de simetria da distribuição dos dados.

3. Espaço Amostral

3.1 Definição

3.2 Operações com eventos aleatórios

3.3 Partição de um espaço amostral

4. Probabilidade

4.1 Função de probabilidade



4.2 Teoremas

4.3 Eventos equiprováveis

4.4 Probabilidade condicional

4.5 Eventos independentes

4.6 Teorema da Probabilidade Total

4.7 Teorema de Bayes

5. Variáveis aleatórias discretas

5.1 Definições: variável aleatória discreta e distribuição de probabilidade

5.2 Esperança Matemática

5.3 Variância e Desvio Padrão

6. Distribuições teóricas de probabilidades de variáveis aleatórias discretas.

6.1 Distribuição Bernoulli

6.2 Distribuição Binomial

6.3 Distribuição Poisson

7. Variáveis aleatórias contínuas

7.1 Definição, esperança e variância

7.2 Distribuição Normal

8. Distribuição amostral dos estimadores

8.1 Conceitos introdutórios.

8.2 Teorema do Limite Central.

8.3 Distribuição amostral da média.

8.4 Distribuição amostral das proporções

9. Estimação pontual e intervalar

9.1 Definição e conceitos básicos

9.2 Métodos de estimação

9.3 Dimensionamento da amostra

9.4 Intervalo de Confiança para a média em populações normais.

9.5 Intervalo de Confiança para proporção em grandes amostras.

Metodologia de Ensino

A disciplina será ministrada remotamente através de atividades síncronas e assíncronas, com uso de Tecnologias
digitais de Informação e comunicação (TDIC’s). Os horários das atividades síncronas respeitarão a grade horária da
disciplina divulgada pelo coordenação de curso e ocorrerão através das plataformas RNP e/ou Google Meet.

O conteúdo será exposto por vídeos gravados e aulas síncronas ou: acessibilização de slides, apostilas do
professor, links, textos. O material será disponibilizado através das plataformas do Portal Didático, do Youtube (Art 18 da
Resolução 009/2020 – Conep) e/ou pelo SIGAA, pelo e-mail, sendo de responsabilidade do aluno averiguar sua caixa de
SPAM.



A comunicação entre professoras e alunos se dará pelo Portal Didático, SIGAA e/ou email: avisos, entrega de
atividades, possíveis mudanças na plataforma utilizada para atividades síncronas, informações sobre o acesso à essas
plataformas entre outras alterações e decisões que se fizerem necessárias e que extrapolam esse plano de ensino.

A professora Luciane ficará responsável por ministrar os conteúdos referentes à estatística descritiva,
probabilidade e variáveis aleatórias discretas. A professora Carla abordará os conteúdos referentes à variáveis aleatórias
contínuas e inferência.

Serão utilizados softwares e/ou aplicativos para aprendizado do conteúdo e cada aluno deverá usar recurso digital
próprio, com os recursos necessários previamente instalados.

Critérios de Avaliação

Serão distribuídos 10 pontos para atividades avaliativas da seguinte forma:

● Avaliações Teóricas individuais: 2,0 pontos cada, totalizando 4,0 pontos.

● Atividades semanais: 6,0 pontos - listas de exercícios, participação em atividades que utilizam recursos digitais e
uso de softwares.

A nota final será obtida pela soma das notas das atividades avaliativas.

A frequência será computada através da participação nas atividades propostas. O aluno será considerado
frequente se cumprir no mínimo 75% das atividades avaliativas.

Para ser aprovado o aluno deverá obter no mínimo 60% dos pontos em atividades avaliativas e ser frequente.
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