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Turma 1
.

Conteúdo

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta
> Componentes curriculares)

Estatística descritiva; Axiomas de probabilidade; Probabilidade
condicional; Independência; Teorema de Bayes; Variáveis aleatórias

discretas e contínuas; Modelos de probabilidade para variáveis
aleatórias discretas e contínuas; Inferência estatística: Distribuições

amostrais, intervalos de confiança e testes de hipóteses.

.

Metodologia

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem
utilizadas)

Serão disponibilizados, no sigaa, conteúdo como notas de aula, textos e vídeos
com explicações do conteúdo. Algumas aulas serão ministradas online

(síncronas), utilizando a plataforma Google meets
.

Procedimentos de
avaliação da aprendizagem

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da
aprendizagem)
Serão realizadas 3 avaliações, através de envio de
trabalhos na opção “tarefas” do sigaa ou no modo

“questionário”.

.

Cronograma e critérios para a
realização das atividades e
validação da assiduidade dos

discentes

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “A
frequência e a participação dos discentes serão verificadas de
acordo com o acompanhamento das atividades propostas,
conforme plano de curso.”



24/08/20 a 24/09/20 – Estatística Descritiva;
29/09/20 a 29/10/20 – Probabilidade;
03/11/20 a 03/12/20 - Inferência

A validação da assiduidade dos estudantes
se dará pela participação em pelo menos de
75% do tempo da aula síncrona do dia e
pelo cumprimento das atividades.

.

Detalhamento dos recursos
didáticos a serem utilizados

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos
conteúdos)
Vídeos gravados pelos professores e
colocados no sigaa;
Notas de aula em pdf colocadas no sigaa;
Textos disponibilizados via sigaa;
Aulas online usando a plataforma Google
Meets

Insira as informações aqui.

.

Datas e horários das atividades
síncronas

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o do
Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes,
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias
e horários registrados para a turma no SIGAA.”
As aulas síncronas serão sempre da 20:30 às
22h nos dias:
25/08; 8/09; 22/09 - unidade I
29/09; 13/10; 27/10 – unidade II
3/11; 17/11; 1/12 – unidade III

Insira as informações aqui.

.

Referências

De acordo com o Art. 5o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “Os materiais
didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, considerando as
limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.”
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FONSECA, Jairo Simon da, MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de
Estatística. Atlas, São Paulo. (qualquer edição).

LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel. São Paulo Lapponi Treinamento
e Editora, 2000.



MORETTIN, L.G. Estatística Básica: inferência. Pearson Education. Vol2,
2000.

NEUFELD, J.L Estatística aplicada à administração usando Excel. São
Paulo: Prentice Hall, 2003.

DALGAARD, Peter. Introductory Statistics with R. Springer, 2002.

ROSS, S. Probabilidade: um curso moderno com aplicações. 8. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2010.

Insira as informações aqui.

.

Informações
adicionais:

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o
desenvolvimento do componente curricular)

Insira as informações aqui.


