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Ficha 2 (variável) 
 

Disciplina: ESTATÍSTICA II                                                                     (Turma: D1) Código: CE003 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(--) Optativa 

(X) Semestral – (--) Anual – (--) Modular Número de vagas: 75 

Pré-requisito: 

⎯⎯⎯⎯⎯ 

Co-requisito: 

⎯⎯⎯⎯⎯ 

Modalidade: 

(--) Presencial – (--) Totalmente EaD – (--) _______ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 05 

Padrão (PD): 

60 
Laboratório (LB): 

00 
Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 

00 

Orientada 
(OR): 

00 

Prática Específica 
(PE): 

00 

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): 

00 
Extensão (EXT): 

00 
Prática como Componente Curricular (PCC): 

00 
 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estatística: Representação tabular e gráfica. Distribuições de Frequências. Elementos de Probabilidade. 
Distribuições Discretas de Probabilidades. Distribuições Contínuas de Probabilidades. Noções de 
Amostragem. Estimativa de Parâmetros. Teoria das Pequenas Amostras. Testes de Hipóteses. Análise 
da Variância. Ajustamento de Curvas. Regressão e Correlação. Séries Temporais. Controle Estatístico de 
Qualidade. 

 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Data e Horário de 
Realização 

Tipo de 
Atividade 

Atividade/Conteúdo 

21/09/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA 
Aula inaugural: instruções iniciais e 
ambientação. 

DE 22/09 A 27/09/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 1: 
Estatística: o que não é. Definição. 
Processo de Investigação. Campos de 
aplicação. Variabilidade. Padrões de 
comportamento. Situação obser-
vacional e experimental. Conceitos 
básicos: população e amostra, 
parâmetro, estatística, dado ou 
observação, conjunto de dados, 
variável. Classificação variáveis. 
Variáveis qualitativas nominais e 
ordinais. Variáveis quantitativas 
discretas e contínuas. Situação 
observacional e experimental. Fases 
de um trabalho estatístico: definição 
do problema, planejamento, coleta, 
apuração, apresentação e análise e 
interpretação dos dados. Frequências: 
absoluta simples, relativa e percentual. 
proporções, razões, porcentagens, 
coeficientes e taxas. Regras de 
arredondamento de números 
(ABNT). Somatório e suas 
propriedades e o operador produtório. 
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Data e Horário de 
Realização 

Tipo de 
Atividade 

Atividade/Conteúdo 

28/09/2021 – TER – 09:30-11:30  SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 1. 

DE 29/09 A 04/10/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo dirigido 2: 
Estatística Descritiva: o que é. 
Classificação. Representação tabular. 
Séries estatísticas: Série Temporal, 
Geográfica, Categórica e Distribuição 
de Frequência. Representação 
tabular: nominais, ordinais. 
Representação tabular: tabela de 
dupla entrada: qualitativa x qualitativa e 
descrição variável discreta, 
frequências acumuladas crescentes e 
decrescentes. Exemplos. 
Representação tabular: variável 
contínua. Distribuição de frequências. 
Limites de classes. amplitudes de 
classes. nº de classes. Ponto médio de 
classe. Exemplos. Representação 
tabular: variável contínua. Histograma. 
Polígono de frequências. Curva de 
frequências. Tabela de dupla entrada: 
qualitativa x quantitativa. Exemplos. 
Representação gráfica: Gráficos de 
dispersão, box-plot, barras, barras 
compostas, barras agrupadas barras 
bidirecionais, colunas, colunas 
superpostas, colunas complementares, 
colunas remontadas, pictogramas, 
linhas, faixas, setores, coordenadas 
polares, triangular, histograma, 
polígono de frequências, ogivas de 
Galton, hastes ou bastão, escada, 
curvas de frequências, estatística 
espacial, reta e plano de regressão. 

05/10/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 2. 
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Data e Horário de 
Realização 

Tipo de 
Atividade 

Atividade/Conteúdo 

DE 06/10 A 18/10/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 3: 
Representação sob forma de 
medidas. Medidas de posição 
central: média aritmética simples, 
média ponderada, mediana, quartis, 
decis e percentis, e moda, 
propriedades para média e mediana, 
outras medidas de posição central. 
Exemplos. Medidas de variabilidade 
ou dispersão. Medidas de 
Variabilidade absolutas: amplitude 
total, variância, desvio padrão, 
amplitude interquartílica, desvio médio 
em relação à média e à mediana. 
Exemplos. 
Medidas de Variabilidade relativas: 
coeficiente de variação de Pearson e 
variável padronizada. Medidas de 
Assimetria. Medidas de Curtose. 
Exemplos. 
Medidas para uma distribuição de 
frequências: média aritmética 
ponderada, mediana, separatrizes, 
moda, variância e desvio padrão. 
Análise exploratória de dados: ramo-
e-folhas, box-plot: construção, análise 
e interpretação. 
Noções de amostragem: parâmetros, 
estatísticas, erro amostral, 
representatividade, tamanho da 
amostra, Modalidades de 
amostragem: amostragem com 
reposição, sem reposição e distinta 
sem reposição. 
Técnicas de Amostragem: 
Amostragem probabilística e não 
probabilística. Tipos de amostragem: 
aleatória simples, sistemática, 
estratificada e conglomerados. 
Exemplos. 

19/10/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Exatas 

Departamento de Estatística 

 

 

 

 

 
Pág. 4/9 

  

 
 

 

 

 

Data e Horário de 
Realização 

Tipo de 
Atividade 

Atividade/Conteúdo 

DE 20/10 A 25/10/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 4: 
Noções de probabilidades: 
experimento aleatório, espaço 
amostral e evento. Espaço amostral: 
finito, infinito enumerável e infinito. 
Eventos: simples, composto, 
impossível, certeza e mutuamente 
exclusivos. Probabilidade definições: 
clássica, frequentista, axiomática, 
subjetiva e geométrica. Probabilidade 
condicional. Eventos 
independentes. Variáveis aleatórias. 
Variável aleatória discreta. Função 
distribuição de probabilidade. 
Diagrama em árvore. Média e suas 
propriedades. Valor esperado de uma 
função de variável aleatória. Média e 
suas propriedades. Valor esperado de 
uma função de variável aleatória 
discreta. Variância e suas 
propriedades e desvio padrão. 

26/10/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 4. 

DE 27/10 A 08/11/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 5. 
Algumas funções de distribuição de 
probabilidade: distribuição Uniforme, 
distribuição de Bernoulli, distribuição 
Binomial e distribuição de Poisson. 
Identificação dos respectivos 
parâmetros das distribuições, suas 
características, suas médias e 
variâncias. Exemplos. Variável 
aleatória contínua. Função 
densidade de probabilidade. Função 
distribuição acumulada. 
PREPARAÇÃO PARA 1ª PROVA. 

09/11/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 5. 

12/11/2021 – SEX – 07:30-12:30 SÍNCRONA 1ª PROVA 

16/11/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA 

Variável aleatória contínua: média, 
variância e desvio padrão. 
Propriedades. Algumas funções 
densidade de probabilidade: 
distribuição uniforme, distribuição 
exponencial, distribuição normal, 
distribuição t de Student, Distribuição 
Qui-quadrado e distribuição F de 
Snedecor. Distribuição Normal e suas 
propriedades. 
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Data e Horário de 
Realização 

Tipo de 
Atividade 

Atividade/Conteúdo 

DE 17/11 A 22/11/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 7: 
Noções da inferência estatística: 
Estimação de parâmetros. População, 
amostra, parâmetro, estimador e 
estimativa. Distribuição amostral do 
estimador. Propriedades do estimador. 
Estimação pontual. Estimação de 
parâmetros. Exemplos. Intervalos de 
confiança: média, proporção e 
variância. Estimação intervalar: 
Intervalo de confiança. Erro amostral. 
Grau ou nível de confiança. Margem de 
erro. Intervalo de confiança para a 
média. Intervalo de confiança para a 
média: i) quando σ2 conhecida; ii) 
quando σ2 desconhecida e n > "30" e 
iii) quando σ2 desconhecida e n < "30". 
Grau ou nível de confiança. Margem de 
erro. Limites inferior e superior do 
intervalo. Uso da distribuição Normal e 
t de Student. Estimação intervalar: 
Intervalo de confiança para proporção 
populacional. Estimação intervalar: 
Intervalo de confiança para variância 
populacional. 

16/11/2021 – TER – 07:30-12:30 SÍNCRONA 2ª CHAMADA/1ª PROVA 

23/11/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 7. 

DE 24/11/2021 A 29/11/2021  ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 8: 
Testes de hipóteses. O que é. Para 
que serve. Teoria Geral para os Testes 
de Hipóteses. Hipótese nula ou da 
nulidade e hipótese alternativa. Erros 
do Tipo I e Tipo II. Significância 
estatística. Significância prática. Teste 
de hipótese para a média 
populacional: a) quando σ2 for 
conhecida. b) quando a σ2 for 
desconhecida e n > "30". c) quando 
σ2 for desconhecida com n < "30".  
Teste para a proporção 
populacional. Teste para variância 
populacional. Exemplos. 

30/11/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 8. 
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Data e Horário de 
Realização 

Tipo de 
Atividade 

Atividade/Conteúdo 

DE 01/12/2021 A 06/12/2021 ASSÍNCRONA 

Estudo Dirigido 9: 
Noções de Análise de Correlação 
Linear Simples. Coeficiente de 
correlação linear de Pearson. 
Conceito. Forma, intensidade e 
direção. Interpretação. Exemplos. 
Noções de Análise de Regressão 
Linear Simples. O que é. Para que 
serve. Parâmetros da reta de 
regressão. 

07/12/2021 – TER – 09:30-11:30 SÍNCRONA Discussão Estudo Dirigido 9. 

DE 08/12 e 09/12/2021 ASSÍNCRONA PREPARAÇÃO PARA 2ª PROVA 

10/12/2021 – SEX – 07:30-12:30 SÍNCRONA 2ª PROVA 

14/12/2021 – TER – 07:30-12:30 SÍNCRONA 2ª CHAMADA/2ª PROVA 

17/12/2021 – SEX – 07:30-12:30 SÍNCRONA EXAME FINAL 

21/12/2021 – TER – 07:30-12:30 SÍNCRONA 2ª CHAMADA / EXAME FINAL 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 
 
 

Proporcionar ao aluno o conhecimento de relevância da Estatística e de sua inserção na sua área de 
conhecimento. Desenvolver senso crítico em relação aos princípios de probabilidade, incerteza e 
metodologia estatística. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Ao término desta disciplina o estudante deverá ser capaz de utilizar os conceitos básicos da Estatística 
Descritiva, Amostragem, Probabilidades. Além disso, deverá ter a habilidade de interpretar os recursos 
gráficos e extrair as informações relevantes. Por fim, aplicar os conceitos da Teoria Geral da Inferência 
Estatística. 
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  PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos e através de atividades SÍNCRONAS por meio de aulas ministradas pelo 
professor, nas datas e horários nos termos da oferta da disciplina, com auxílio da projeção de slides e 
materiais de apoio além da bibliografia indicada e das atividades ASSÍNCRONAS de Estudo Dirigido 
conforme previstas neste plano. 
 
As aulas produzidas pelo professor serão gravadas e postas à disposição de todos os integrantes da 
turma na plataforma virtual adotada para consulta de acordo com a oportunidade e conveniência. 
 
Serão utilizados pelo docente os seguintes recursos: notebook, software para apresentações, slides, 
textos, artigos, tecnologias digitais de informação e comunicação e softwares específicos, contemplando 
os demais itens conforme disposto nas alíneas do inciso IV, do art. 12, da Resolução nº 22/21-CEPE/UFPR 
a seguir discriminados: 
 
a) sistema de comunicação: fóruns de dúvidas serão disponibilizados na plataforma adotada visando 
interação com os alunos e para promover a discussão coletiva sobre os temas de estudos previamente 
recomendados em cada etapa. Serão utilizados para apresentação dos conteúdos bem como para os 
atendimentos coletivos e individuais os aplicativos de videoconferência, especificamente Microsoft 
TEAMS e alternativamente a plataforma Conferência WEB da RPN. 
O contato com os integrantes da turma será inicialmente realizado mediante o uso do e-mail institucional, 
@ufpr.br, sem prejuízo de outras ferramentas se houver a real necessidade. O e-mail institucional do 
professor é: marioluiz@ufpr.br. 
 
b) materiais didáticos para as atividades de ensino: serão oportunamente divulgadas na plataforma 
virtual adotada as instruções indicando os materiais: vídeos, aplicativos, textos e listas de exercícios que 
os alunos deverão enfrentar e superar em cada etapa do estudo, especialmente as atividades assíncronas 
de estudo dirigido. 
 
c) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária para a disciplina: recomenda-se 
fortemente o uso de um computador de mesa ou portátil, será também possível participar das atividades 
da disciplina por meio de um smartphone.  
 

d) ambiente virtual de aprendizagem: será utilizada para apresentação dos conteúdos bem como para 
os atendimentos coletivos e individuais o aplicativo de videoconferência da Microsoft TEAMS, 
alternativamente a plataforma Conferência WEB da RPN, sem prejuízo aos demais recursos tecnológicos 
que os alunos possam ter familiaridade no caso de real adequação e necessidade. 
 
e) período de ambientação dos recursos tecnológicos: na primeira semana de atividades estabelecida 
conforme o calendário acadêmico, regido pela Resolução nº 23/21-CEPE/UFPR, poderão ser adotadas 
providências necessárias para a ambientação da turma com os recursos tecnológicos adotados. 
 

f) sistema de controle de frequência das atividades: as frequências no curso serão apuradas por meio 
enquetes frequenciais a cada duas semanas de aula. O não cumprimento do preenchimento do formulário 
digital na plataforma indicado no prazo estabelecido acarretará o lançamento de falta correspondente 
2(duas) horas/aula.  
 
g) indicação do número de vagas: conforme solicitação da Coordenação do Curso.  
 
h) carga horária semanal para atividades síncronas: as atividades didáticas remotas para esta 
disciplina serão executadas ao longo das 12 semanas nos termos do programa da disciplina ora 
apresentado com previsão de 2 horas/semanais para as atividades síncronas e 3 horas/semanais para as 
assíncronas, totalizando 60 horas. 
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Cabe ressaltar que a execução da carga horária total para esta disciplina demandará horas de trabalho 
extra classe remota para o professor no que diz respeito a preparação das atividades 
síncronas/assíncronas, preparação materiais e provas, as devidas correções e atendimentos aos alunos 
(tutoria virtual), dentre outras, que não foram arroladas no presente plano. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Serão realizadas 2 (duas) provas objetivas, com 10 (dez) questões, com 5 (cinco) opções, com uma única 
alternativa correta. As provas serão realizadas diretamente na plataforma Microsoft Teams com correção 
automática. Cada questão da prova valerá 10 (dez) pontos sendo o resultado global expresso por meio de 
graus numéricos de zero (0) a cem (100), conforme dispõe o art. 92 da Resolução nº 37/97-CEPE/UFPR. 
 
As provas foram agendadas para as seguintes datas: 
1ª Prova: 12/11/2021 (SEX) 07:30-12:30 e a correspondente 2ª chamada: 16/11/2021 (TER) 07:30-12:30.   
2ª Prova: 10/12/2021 (SEX) 07:30-12:30 e a correspondente 2ª chamada:14/12/2021 (TER) 07:30 -12:30. 
 
O Exame Final ocorrerá no período estabelecido pelo calendário acadêmico regido pela Resolução nº 
52/21-CEPE/UFPR, com data agendada para o dia 17/12/2021 (SEX) 07:30-12:30, cujo conteúdo será o 
acumulado das 2 (duas) provas, isto é, atinente a todas as semanas de atividades letivas devidamente 
formalizadas pelo professor. Assegurado aos alunos o direito à Prova de Segunda Chamada agendada 
para o mesmo dia 21/12/2021 (TER) das 07:30 às 12:30. 
 

Quadro-resumo 

Provas Data Realização 2ª Chamada 

1ª Prova 12/11/2021 – SEX – 07:30-12:30 16/11/2021 – TER – 07:30-12:30 

2ª Prova 10/12/2021 – SEX – 07:30-12:30 14/12/2021 – TER – 07:30-12:30 

Exame Final 17/12/2021 – SEX – 07:30-12:30 21/12/2021 – TER – 07:30-12:30 

 
 
Uma vez iniciada uma prova, cada estudante terá 2 (duas) horas para finalizá-la e enviá-la para correção. 
 
A média parcial (MP) será apurada através do cálculo da média aritmética simples das duas provas. 
 
O conceito final – Média Final (MF) – seguirá os critérios previstos nos artigos 92 a 97 da Resolução nº 
37/97-CEPE/UFPR. 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
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MAGALHÃES, M. M., LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 5. ed. São Paulo:  Edusp, 2002. 
SOARES, J. F., FARIAS, A. A., CESAR, C. C. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC S/A, 2017. 
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FONSECA, S. C. C. Fundamentos da Estatística. disponível em:  
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%20MULTIMEIOS%20-%20CEPA.pdf. Acesso em: 16 Apr 2021. 
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Ciências Exatas. São Paulo: Grupo GEN, 2017. 9788521633556. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633556/. Acesso em: 16 Apr 2021. 
 
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. Estatística Aplicada à Engenharia, 2ª edição. São Paulo: 
Grupo GEN, 2004. 978-85-216-2419-6. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-
2419-6/. Acesso em: 16 Apr 2021 
 
MORETTIN, P. A. Estatística básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 9788547220228. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220228/. Acesso em: 16 Apr 2021 
 
NETO, P. L. D. O. C. Estatística. São Paulo: Editora Blucher, 2006. 9788521215226. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521215226/. Acesso em: 16 Apr 2021. 
 
Probabilidade e Estatística EaD da UFRGS, disponível em: https://www.ufrgs.br/probabilidade-
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