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Disciplina obrigatória, de formação geral, não vinculada a uma linha de pesquisa específica 

Ementa: Planejamento de pesquisa; Coleta de dados: amostragem e censo; Análise Exploratória de Dados; 

Modelagem probabilística: axiomas e propriedades, variáveis aleatórias, modelos para variáveis aleatórias 

discretas e contínuas; Inferência Estatística: distribuições amostrais, estimação de parâmetros, testes de 

hipóteses. Correlação. Introdução à análise de regressão. Aplicações em solução de problemas práticos em 

decisão e modelagem científica a partir de análise de artigos científicos de periódicos e anais de congressos. 

Planilhas eletrônicas e softwares estatísticos (ou linguagem R). 
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Metodologia:  

- Aulas síncronas realizadas através do recurso BigBlueButton que está integrado ao ambiente virtual 

Moodle ou do recurso Meet (GSuite google) disponibilizando o link no Moodle, datas e horários mostrados 

no calendário mais adiante. Entende-se que não necessariamente toda a duração da aula será ocupada, mas 

presume-se que o início será realizado nos horários previstos. 

- TODAS as aulas síncronas serão GRAVADAS e disponibilizadas o mais rapidamente possível para os 

alunos diretamente ou por meio de links no ambiente virtual Moodle (permitindo o posterior acesso caso 

ocorram problemas com acesso à internet por parte dos alunos). 

- Se houver problemas com o acesso à internet por parte do professor, ou problemas com a infraestrutura da 

UFSC, que inviabilizem o início ou continuação de alguma aula síncrona, será marcada reposição da aula em 

data e horário acordados com os alunos, ou disponibilização de aula gravada (ASSÍNCRONA). 

- Aulas assíncronas disponibilizadas para os alunos diretamente ou por meio de links no ambiente virtual 

Moodle. 

- Trabalhos práticos realizados em grupos (os grupos podem ter a mesma composição do primeiro trabalho 

entregue em 06/04/2020), extraclasse em que os alunos apresentarão um relatório em que responderão várias 

questões sobre um arquivo de dados enviado a cada um dos grupos, com o objetivo de capacitar os alunos 

para a análise exploratória de dados (trabalho já entregue), compreensão dos conceitos de distribuição 

amostral de média e proporção e realização de inferência estatística a partir de uma ou duas amostras. 

- Atividades assíncronas, disponibilizadas diretamente aos alunos ou por meio de links no ambiente virtual 

Moodle, e que os alunos deverão entregar resolvidas no mesmo ambiente. 

- Todo o material de apoio será disponibilizado no ambiente virtual Moodle (incluindo os textos com os 

conteúdos – notas de aula do professor, slides das aulas, listas de exercícios, links e arquivos de dados) ou 

está disponível na biblioteca digital da UFSC. 

- Os alunos devem estar cientes de que esta disciplina exige tempo de dedicação (leitura e resolução de 

exercícios) extraclasse de no mínimo duas horas semanais. 

- O professor usará a ferramenta Fórum de notícias para divulgar informações sobre a disciplina para todos 

os alunos. 

- Através da ferramenta Fórum de discussão os alunos e o professor poderão discutir tópicos da disciplina. 

Recomenda-se que os alunos apresentem dúvidas gerais sobre a disciplina e conteúdos específicos através do 

Fórum de discussão, porque podem ser temas de interesse de outros alunos, permitindo a resolução de 

problemas que afetam a todos. 

- Poderão ser realizados chats para discussão de tópicos da disciplina em horários acordados com os alunos. 

- Os alunos podem e devem entrar em contato com o professor através do e-mail 

marcelo.menezes.reis@ufsc.br sempre que tiverem necessidade de esclarecimentos sobre a disciplina. 

- A frequência será aferida da seguinte forma: 

1) Aulas síncronas (6 previstas): presença na aula. 

2) Aulas assíncronas: participação em fórum de discussão no ambiente virtual Moodle. 

3) Atividades assíncronas - incluindo questionários e trabalhos práticos: entrega das atividades resolvidas no 

ambiente virtual Moodle. 

É considerado com frequência suficiente o aluno que tiver frequência verificada em 75% do total das 

aulas/atividades. 

Forma de avaliação:  

Devido às características do período de pandemia a avaliação da disciplina sofreu modificações tanto em 

termos de forma quanto em termos da proporção da nota final atribuída para cada tipo de atividade, e 

considerando que uma das atividades já foi realizada.  

- Três questionários individuais com questões de múltipla escolha, de associação e dissertativas, respondidos 

de forma ASSÍNCRONA (período de 24 horas para a conclusão), implementados através do recurso 

Questionário disponível no ambiente virtual (são Atividades Assíncronas): 

 # Um para Amostragem e Análise Exploratória de Dados; 

 # Um para Probabilidade e Distribuições de Probabilidade; 
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 # Um para Inferência Estatística. 

- Três trabalhos práticos em grupo (novamente, podendo ter a mesma composição do grupo que entregou o 

Trabalho prático 1 em 06/04/2020). Todo o material necessário será enviado aos grupos por e-mail: cada 

grupo terá um conjunto de dados específico, mas as questões a responder serão as mesmas para todos os 

grupos. Os grupos enviarão dois arquivos via ambiente Moodle até as datas e horários especificados: um 

arquivo de texto (formato .docx ou .odf – se for usado o Google Docs o arquivo deve ser baixado em formato 

.docx ou .odf para o envio via Moodle) com as respostas das questões e um arquivo de planilha eletrônica 

(formato .xlsx ou .odt – se for usado o Google Planilhas o arquivo deve ser baixado em formato .xlsx ou .odt 

para o envio via Moodle) com os procedimentos estatísticos – os dois arquivos precisam ter a identificação 

de todos os integrantes do grupo. Além da divulgação das notas o professor enviará arquivos de feedback 

para os grupos por meio do ambiente Moodle: 

 # Análise Exploratória de Dados: JÁ REALIZADO, NOTAS E FEEDBACK JÁ ENVIADOS. 

 # Distribuição Amostral de Média e Proporção. 

 # Inferência Estatística. 

- Chamando de Q1, Q2 e Q3 as notas dos questionários e T1, T2 e T3 as notas dos trabalhos práticos, a 

média final da disciplina será: 

𝑀𝐹 = (
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3

3
) × 0,70 + (

𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3
3

) × 0,30 

Média para aprovação: 7,0. 

Calendário previsto: 

- 31/08/2020 – Aula síncrona: Revisão Análise Exploratória de Dados. Probabilidade. 

- 09/09/2020 – Aula síncrona: Probabilidade e Variáveis Aleatórias. 

- 13/09/2020 – Atividade assíncrona: 21h – início do período de 24h para resposta ao Questionário 1. 

             Questionário 1: Amostragem e Análise Exploratória de Dados. 

- 16/09/2020 – Aula síncrona: Modelos probabilísticos (binomial, normal). 

- 23/09/2020 – Aula síncrona: Inferência estatística (conceitos, distribuição amostral). 

- 25/09/2020 – Atividade assíncrona: 21h – início do período de 24h para resposta ao Questionário 2. 

  Questionário 2: Probabilidade e Modelos Probabilísticos 

- 29/09/2020 – Aula síncrona: Inferência estatística (estimação por ponto e por intervalo). 

- 03/10/2020 – Atividade assíncrona: data de entrega do Trabalho prático 2 (Distribuição Amostral). 

- 06/10/2020 – Aula síncrona: Inferência estatística (testes de hipóteses). 

- 11/10/2020 – Atividade assíncrona: 21h – início do período de 24h para resposta ao Questionário 3. 

  Questionário 3: Inferência Estatística. 

- 16/10/2020 – Atividade assíncrona: data de entrega do Trabalho prático 3 (Inferência Estatística). 

Estarão disponíveis aulas assíncronas sobre a parte da disciplina apresentadas nas atividades realizadas no 

mês de março de 2020.  

 

 


