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OBJETIVO

 Utilizar os métodos estatísticos para tomadas de decisões.



Ementa:

 Fundamentos da estatística. Coleta e Apresentação de

dados. Medidas de posição e dispersão, população e

amostra. Séries. Distribuição de freqüência. Aplicações da

estatística em gestão.



Conteúdo Programático:
 Semana 1: Apresentação do curso; Noção sobre Inferência Estatística;

Organização de dados estatísticos, Definição sobre variável [Métricas

(Discretas e Contínuas) e Não Métricas (Nominais e Ordinais)]; Exercícios;

Tabelas de freqüências;

 Semana 2: Tabelas de freqüências, Intervalos de classe, Ferramentas

gráficas [Gráficos circulares; gráficos de barras e de colunas; gráficos de

dispersão; de linhas de tendência; projeções.

 Semana 3: Exercícios; Histogramas e Box-plot; Aplicações;

 Semana 4: Medidas resumo; Medidas de tendência central ou de posição

[média, moda, mediana, quartis, percentis, decis] Exercícios; Medidas de

dispersão[ Amplitude, Variância, Desvio padrão; curtose, assimetria,

coeficiente de variação]; Aplicações e discussões sobre índices sociais e

aplicados a Gestão.

 Semana 5: Aplicações e Exercícios; Teste 1; Correção do teste 1;



Conteúdo Programático:
 Semana 6: Uso de recursos computacionais (SPSS ou MS EXCEL) para

cálculo estatístico, construção de gráficos, tabelas, medidas resumo;

 Semana 7: Análise combinatória[Princípio básico de contagem;

Permutação e Combinação]; Exercícios e aplicações;

 Semana 8: Introdução à teoria de probabilidades; Probabilidade condicional

e independência de conjuntos; Eventos mutuamente exclusivos; Teorema de

Bayes; Exercícios;

 Semana 9: Exercícios e Aplicações;

 Semana 10: Prova 1, correção da Prova 1.



Conteúdo Programático:
 Semana 11: Uso de recursos computacionais para cálculo estatístico;

Regressão Linear;

 Semana 12: Variável Aleatória (Discreta e Contínua); Função de

probabilidade; Função distribuição acumulada; Principais Modelos

Discretos de Probabilidade (Modelo Uniforme Discreto), Exercícios,

Modelo de Bernoulli e Modelo Binomial; Modelo de Poisson; Exercícios e

Aplicações;

 Semana 13: Modelo geométrico e Aproximação do modelo Binomial para o

modelo de Poisson; Valor esperado de uma variável aleatória e variância de

uma variável aleatória discreta;

 Semana 14: Exercícios e Aplicações;

 Semana 15: Teste 2; correção do Teste 2;



Conteúdo Programático:
 Semana 16: Uso de recursos computacionais para cálculo estatístico,

variáveis e análise estatística através de modelos de probabilidade;

 Semana 17: Modelos Contínuos de probabilidade; Definição; propriedades

de funções densidade de probabilidade; Modelo Uniforme Contínuo;

Modelo Exponencial; Exercícios e Aplicações;

 Semana 18: Modelo Normal Padrão; Gaussiana, propriedades e aplicações

a Gestão; Exercícios;

 Semana 19: Diagrama de Ishikawa; Introdução a inferência estatística;

Estimadores e estimativas; Vício; Consistência e eficiência de estimadores;

Exercícios e aplicações;

 Semana 20: Avaliação 2 e Exame de recuperação



Metodologia:

 A metodologia utilizada para aprendizagem será composta

por aulas expositivas, proposição de listas de exercícios

para serem resolvidas em grupos e individualmente.

 Atividade extraclasse através da solução de exercícios de

listas e uso de recursos computacionais.



Instrumentos e critérios de avaliação: 
 As avaliações propostas serão duas avaliações principais

P1 e P2, programadas para a 10ª e 20ª semanas de aulas e,

dois testes T1 e T2, programados para a 5ª e 15ª semanas

de aulas, respectivamente.

 Todas as avaliações serão compostas por 4 (quatro)

questões dissertativas, em que o aluno deverá apresentar

solução individual e no tempo requerido de 100 minutos.



Instrumentos e critérios de avaliação:

 O conteúdo de cada avaliação será o apresentado em

classe até a aula imediatamente anterior a data de cada

avaliação.

 O resultado de cada avaliação será apresentado no

máximo em uma semana, e sua solução será apresentada

na semana subseqüente a cada avaliação.



Forma de cálculo da média:

 A média final será definida pela equação

onde MT é a média aritmética dos dois testes (T1 e T2).

 As atividades em laboratório serão avaliadas com
pontos adicionais às provas P1 e P2, e serão divulgados
os seus valores no dia da atividade em laboratório.



Forma de cálculo da média:

Se MF ≥ 6.0 então o aluno é considerado

APROVADO, caso contrário, o aluno será

submetido a Exame Final de recuperação.

Assim, a média final MF* será dada por MF*=

6.0 se, e só se, Exame ≥ 10 – MF, caso

contrário o aluno será REPROVADO.



Estratégias de recuperação da 
aprendizagem:

 Monitoria e atendimento extra-classe do professor
(AGENDAR HORÁRIO)

 PROVA SUBSTITUTIVA (TODO CONTEÚDO), 20ª
SEMANA

EXAME (TODO CONTEÚDO) 20ª SEMANA
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Contato

 E-mail: hmarcondes@yahoo.com.br 

 Blog: http://herivelto.wordpress.com  

 Skype: hmarcondes

 Messenger (MSN): hmarcondes@hotmail.com

 Atendimento: quarta-feira às 18h-19h ou sábado 
(agendar dia e horário)


