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V;:JUSTIFICATIVA
Estatística é a ciência que cometa, organiza, analisa e interpreta dados para a tomada de decisões. O seu campo de
aplicabilidade é amplo, contemplando plenamente todas as áreas do conhecimento sendo uma importante
férrânentà i)afã cómbreênsão e goiúcãó dé probiéMàs.

VI.EMENTA
O papel da estatística na Engenharia: Variáveis aleatórias discretas e contínuas.. Probabilidade e Estatística:
principais distribuições de probabilidade, histograma. medidas de tendência central e dispersão, inferências
relativas à média e à variância. dependência estatística, regressão e correlação. Análise corqbinatória:
planejamento de uma pesquisa, análise exploratória de dados, principais modelos teóricos, estimação de
parâmetros, intervala de confiança para a média, proporção e diferenças, testes de hipóteses, utilização de
sõ Maré;;estatístico.

& : V98.QBJETIVOS

Fornecer ao estudante ferramentas de coleta. interpretação e análise de dados para que o mesmo possa
solucionar problemas.

Objelivos Específicos:

- planejar e descrever o processo de pesquisa e da roleta de dadosl
- elaborar instrumento de Goleia de dados para a pesquisa definidas
- utilizar adequadamente as principais técnicas de amostrageml
- identificar a distribuição amostral das principais estatísticasl
- resumir dados utilizando técnicas de análise exploratória e descritivas
- construir, analisar e interpretar Intervalos de confiança para a média. proporção e diferenças/razão de

parâmetros populacionaisl
- aplicar e analisar testes de significância não-paramétricosl
- formular e testar hipóteses de aderências
- âóli àr a$ téonióas estatísticas;;no trâ;bâiho realizado na disciplina., beM :como; a:elàbóracão; de relatório,



VIII.CONTEÚDOPROGRAMÁTICO

l Probabilidade
1.1. introdução à probabilidade
1.2. teoria de conjuntos
1.3. regras de probabilidade
1 .4. análise combinatória
1.5. probabilidade condicional
1 .6. teorema de Bayes
1.7. variáveis aleatórias
1 .8. distribuições de probabilidade discretas
1 .9. distribuições de probabilidade contínuas

2 Estatística Descritiva
2.1 . medidas de tendência .central

2.2. medidas de dispersão
2.3. distribuições especiais
2.4. leis dos grandes números
2.5. teorema do limite central

3 Estatística Inferencial
3.1 . estimativa de parâmetros
3.2. tamanho da amostra
3.3. testes de hipótese
3.4.«correlação
3.5. regressão
3.6. tipos de erros
3.7. análise de incertezas de medições

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aulas expositivas e dialogadas Resolução de exercícios em sala, em grupo e individualmente. Material de apoio e
listas de exercícios disponíveis em ambiente virtual. Utilização de algoritmos computacionais e exercícios interativos
para visualização dos conceitos

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão
ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, no
mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o aluno com mais de 25% de faltas
(Frequência Insuficiente - FI).

.Serão realizadas três provas escritas. A média final (MF) será calculada como a média aritmética das
três notas obtidas nas provas escritas.
.As datas das provas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades do curso e do andamento do
cronog rama.
A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e

72 da Rés. n' 17/CU.n/1997).
O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e

6,0 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC),'exceto as atividades constantes no
ad.70, $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das
avaliações parciais(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).
Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70, $ 4' da

Res. n' 17/Cun/1997)

Observações:
Pedido de Nova Avaliação

Pedido de Nova Avaliação em caso de perda por motivo de força maior - Art. 74 da Res. n' 17/Cun/97:
O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliatlvas
previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a
disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatória.

' O pedido de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamento.



A Nova Avaliação será realizada no final do semestre lesivo, após a terceiraavaliação. em dia a sercombinado.

O aproveitamento nos estudos será avaliado mediante:
A aplicação de 3 provas escritas de resolução individual valendo 10 pontos cada
A média das provas, MP, será calculada através da mé(üa aritmética simples das notas das provas:

@

@

MP.'- Pf L P2;\ P3
3

Caso o aluno obtenha 3.0 $ MP $ 5,5 e tenha frequência suficiente, estará apto a fazer a recuperação (REC),
valendo notas de 0 a 10, e que englobará todo o conteúdo programático. Conforme já descrito acima. a NF será
calculada pela seguinte equação:

Observações

Nova avaliação
e Pedidos de segunda avaliação somente para casos em que o aluno, por motivo de força maior e
plenamente justificado. deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, e deverá ser formalizado via
requerimento de avaliação à Secretaria Integrada de Departamento do Campus Araranguá dentro do prazo de
3 dias úteis apresentando comprovação.

Xg[. Feriados previstos para © semestre 20'í8.]
DATA
07/09 Independência do Brasil

X$.CRONOGRAMÂTEQRICO

Semana DATA ASSUNTO

1 ' 30/07 a 04/08 Apresentação do plano de ensino. Introdução à probabilidade. Teoria de
Coniunlos.

2; 06/08 a ]1/08 Regras de Probabilidade. Análise Combinatória.

3; ]3/08 a 18/08 Probabilidade Condicional- Teorema de Bayes.
4' 20/08 a 25/08 Variáveis aleatórias. distribuições de probabilidade discretas

5; 27/08 a 01/09 Distribuições de probabilidade continuas.

  C}3/09 a 08/09 Aula de dúvidas. Primeira ava8Éação.
7' l0/09 a 15/09 Medidas de tendência cêntrál. Medidas de dispersão.

  17/09 a 22/09 Distribuições especiais.

9; 24/09 a 29/09 Lei dos grandes números. Teoremo da limite central.

Estimação de parâmetros.10' 01/10 a 06/10

1 1 ' 08/10 a 13/10 Aula de dúvidas. Segunda avaliação.

Continuação de Estimação de parâmetros. Tamanho da amostra.]2' 15/10 a 20/10

]3' 22/10 a 27/10 Testes de hipótese.
14' 29/IC) a 03/11 Continuação de testes de hipótese.

15a 05/11 a lO/ll Correlação. Regressão.

16' ]2/11 a 17/11 Tipos de erros- Análise de incerteza de medições.

Aula de dúvidas. Terceira avaliação.17' 19/11 a 24/11

18' 26/11 a 01/12 Divulgação das médias. Recuperação.
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