
 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA Código: CE009 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (x) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 
CH semanal: 7,5 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 
Prática Específica (PE): 

0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estatística Descritiva e Exploratória. Probabilidades e Variáveis Aleatórias. Inferência Estatística: Estimação e 
Testes de Hipóteses. Aplicações. 
 

Justificativa para a oferta a distância 

 
A oferta de disciplina de acordo com a resolução 59/2020 – CEPE, na modalidade de Ensino Remoto Emergencial 
é uma solução temporária para o momento atual de pandemia da Covid-19, que requer isolamento social, e 
proporciona à comunidade acadêmica a possibilidade de manter as atividades de ensino. A disciplina de Introdução 
à Estatística é viável para este formato, com a adaptação dos materiais didáticos.   
 
 
 

PROGRAMA 
 
I - ESTATÍSTICA DESCRITIVA: 

Introdução à Estatística (o que é estatística, população, amostra, parâmetro e estatística), tipos de variáveis 
estatísticas. Distribuição de frequências. Medidas de tendência central, medidas de dispersão e posição. 
Distribuição de frequências e representações gráficas. 
 
II- AMOSTRAGEM: 
Introdução, técnicas de amostragem probabilística (amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, 
amostragem estratificada e amostragem por conglomerado).  
 
III - NOÇÕES DE PROBABILIDADES: 
Definições, principais teoremas. Principais distribuições teóricas de probabilidade. 
 
IV - ESTIMAÇÃO: 
Introdução, estimação por pontos e estimação por intervalo. Construção dos intervalos de confiança da média, 
da proporção.  
 
V - TESTES DE HIPÓTESES: 
Definições. Testes para a média, para a proporção e teste para diferença entre duas médias e outros testes 
usados na pesquisa científica. 
 

VI - MÉTODOS E APLICAÇÕES: Análise de variância. Introdução à regressão e correlação linear. 

 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Exatas 

Departamento de Estatística 
 



 

OBJETIVO GERAL 
 
Habilitar o aluno a utilizar/interpretar alguns métodos/resultados estatísticos de nível básico. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
         O aluno deve demonstrar que compreende os métodos básicos de Estatística (Descritiva e Inferencial) 
e que sabe das suas potencialidades e principalmente das limitações. Ele deve demonstrar domínio no uso 
dos métodos básicos de Estatística vistos no curso. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina Introdução à Estatística em período de Ensino Remoto Emergencial será desenvolvida 
num total de 8 semanas com 7,5 horas semanais utilizando atividades síncronas e assíncronas. A proposta 
é ofertar uma turma (com 25 alunos) no ciclo 2 com início no dia 27/07/20. 

 
Nas atividades síncronas será utilizado o aplicativo de reuniões e videoconferência  Microsoft Teams, 

do Office 365 ou Conferência RNP como alternativa. Os encontros acontecerão na quarta-feira das 14hs 
às 16hs).  A carga horária semanal será de 2 horas. 
 

Nas atividades assíncronas com carga horária semanal de 5,5 será utilizado o AVA - UFPR virtual 
para disponibilizar os seguintes materiais: 

 
 Conteúdo programático da disciplina 
 Sistema de avaliação 
 Vídeo aulas ou leituras 
 Slides com conteúdo das vídeos aulas 
 Materiais suplementares de apoio  
  Listas de exercícios 
 Avaliações online programadas. 
 
Serão propostas atividades avaliativas assíncronas (enquete pós-vídeo-aula, avaliações semanais), que 

relacionem os conteúdos das aulas, sendo esses com prazo para execução e entrega por parte dos 
discentes. Estas atividades serão utilizadas como comprovação da frequência para a carga horária 
assíncrona e contribuirá para a nota final. 

 

 
Cronograma semanal do conteúdo do curso 

 
Cada semana corresponde a uma unidade didática, sendo que na semana 9 é apenas para realização do 
exame final. 
 
Unidade 

 
Conteúdo previsto 

 

1 Ambientação ao sistema de ensino remoto emergencial. 
Introdução à estatística: importância, conceitos, classificação de 
variáveis. Métodos para a descrição de dados: medidas resumo. 
(tendência central, variabilidade e posição). 

 

2 Distribuição de frequências, representações gráficas de dados. Métodos 
de amostragem: introdução, técnicas de amostragem probabilística 
(amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, amostragem 
estratificada e amostragem por conglomerado) 

 

3 Probabilidades: introdução, conceitos, definições de probabilidades; 
teorema da soma, teorema do produto, probabilidade condicional e 
eventos independentes. 

 



4      Variáveis aleatórias: variáveis aleatórias discretas e contínuas. Modelos 
de distribuição de probabilidades discretos e contínuos: Binomial, 
Poisson e  Normal. 

 

5 Estimação pontual e intervalar: introdução, métodos de estimação, 
intervalo de confiança para a média e proporção.  

 

6 Testes de hipótese: conceitos,  testes de hipótese para a média, 
proporção. 

 

7 Outros testes estatísticos: teste para diferença entre médias, testes não 
paramétricos.  

 

8 Noções de análise de variância, correlação e regressão linear simples. 
 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Os alunos serão avaliados:   
1. Frequência pela participação nas enquetes semanais (Peso: 20%) (0 a 100)  
2. Frequência pela participação nas avaliações semanais (Peso: 20%) (0 a 100)  
3. Desempenho médio na realização das 8 (oito) avaliações semanais (Peso: 60%) (0 a 100) (as 
duas menores notas dentre as 8 avaliações serão desconsideradas para o cálculo da média).  
  
Serão apresentados aos alunos na página da disciplina:  
* calendário das avaliações, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas;  
* tipo de avaliação que será realizada;  
* sistema de aprovação (médias das avaliações, frequência das enquetes e avaliações, etc.)  

   
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA UFPR. CE003 - ESTATÍSTICA II (Notas de Aula). 
http://sites.google.com/site/estcompufpr/ 

2. http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node1.html  
3. https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/livro 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 

1. https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf  
  

2. http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila%20de%20Estatistica.pdf 
 

3. http://www.professores.uff.br/anafarias/wp-content/uploads/sites/32/2019/10/get00182-revisada.pdf  
 

  
 

 
Professora da Disciplina: Eliane Maria Wilbert Winter 
Contato: e-mail: elianew@ufpr.br  
 

Assinatura: __________________________________________ 

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   PAULO JUSTINIANO RIBEIRO JUNIOR 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância 

  

. 


