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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos que promovam o 

desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de responsabilidade, competência, 

criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, assessorando na tomada de decisões.  

  

 

EMENTA: 

Estatística descritiva: Representação gráfica, fases do método estatístico, tipos de amostragem, tipos de variáveis, 

distribuição de frequência, intervalo de classes, representação gráfica das distribuições de frequências. Medidas de 

tendência central e medidas de variabilidade. Probabilidade: Definições básicas, eventos mutuamente exclusivos e não–

exclusivos, regras de adição e multiplicação, teorema de Bayes. Técnicas de contagens. Modelos probabilísticos. 

Introdução a Inferência Estatística. 

 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Proporcionar ao acadêmico condições para adquirir e aplicar na área de seu interesse os conceitos de probabilidade, 

estatística descritiva e inferência estatística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

a) Proporcionar ao acadêmico a habilidade de representar e interpretar um conjunto de dados através de gráficos, tabelas 

e medidas estatísticas; 

b) Proporcionar ao acadêmico a habilidade de cálculo de probabilidade; 

c) Apresentar ao acadêmico as distribuições teóricas de probabilidade; 

d) Apresentar ao acadêmico noções da inferência estatística. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 

Aula 1 

04/08/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Apresentação do Plano de Ensino 

- Subdivisões da Estatística: estatística descritiva, probabilidade e inferência 

estatística; 

- Índices, coeficientes, taxas e arredondamento de números; 

- Planejamento, amostragem, coleta de dados, análise exploratória e 

inferência. 

Aula 2 

11/08/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Planejamento, amostragem, coleta de dados, análise exploratória e 

inferência. 

- Planejamento (tipos de variáveis), amostragem (técnicas de amostragem), 

coleta de dados (censo ou amostragem). 

Aula 3 

18/08/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Análise exploratória de Dados 

- Representação e interpretação gráfica 

- Distribuição de frequência (dados agrupados) 

Aula 4 18:50 – 22:20 - Distribuição de frequência (dados não agrupados) 



25/08/17 (ELISEU) - Frequência relativa e absoluta 

- Classes, amplitude, interpretação  

Aula 5 

01/09/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Medidas de posição ou tendência central (moda, mediana, média, quartis) 

Aula 6 

16/09/17 

08:30 – 12:00 

 
- Lista de exercícios (L1) individual e com consulta (distância) 

Será cobrado todo o conteúdo visto até o momento  

Recuperação da aula do dia 08/09/2017 (Feriado) 

Aula 7 

15/09/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Medidas de posição ou tendência central (moda, mediana, média, quartis) 

- Medidas de dispersão ou variabilidade (variância, desvio padrão, coeficiente 

de variação) 

Aula 8 

22/09/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Distribuição simétrica e assimétrica 

- Medidas de posição (moda, mediana, média, quartis) e de dispersão 

(variância, desvio padrão, coeficiente de variação) usando a ferramenta 

Excel) 

Aula 9 

29/09/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 
Prova 1 (P1) individual e sem consulta 

Será cobrado todo o conteúdo visto até o momento por meio de prova escrita 

com uso de calculadora. 

Aula 10 

06/10/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Probabilidade: Definições 

- Técnicas de Contagem (permutação, arranjos e combinações) 

- Eventos mutuamente exclusivos e não–exclusivos, regras de adição 

- Eventos independentes e eventos dependentes, regras de multiplicação 

Aula 11 

07/10/17 

08:30 – 12:00 

 
- Lista de exercícios (L2) individual e com consulta (distância) 

Será cobrado todo o conteúdo visto até o momento 

Recuperação da aula do dia 13/10/2017 (Feriado) 

Aula 12 

20/10/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Técnicas de Contagem (permutação, arranjos e combinações) 

- Eventos mutuamente exclusivos e não–exclusivos, regras de adição 

- Eventos independentes e eventos dependentes, regras de multiplicação 

Aula 13 

27/10/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Distribuição normal, binomial e Poisson 

- Modelos probabilísticos 

Aula 14 

10/11/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

Distribuição normal, binomial e Poisson  

- Modelos probabilísticos 

- Introdução a inferência estatística 

Aula 15 

17/11/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 
Prova 2 (P2) individual e sem consulta 

Será cobrado todo o conteúdo visto até o momento por meio de prova escrita 

com uso de calculadora. 

Aula 16 

24/11/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

- Introdução a inferência estatística 

- Testes de hipóteses 

Aula 17 

01/12/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 
- Lista de exercícios (L3) com consulta  

 

Aula 18 

08/12/17 

18:50 – 22:20 

(ELISEU) 
Resolução das provas e listas de exercícios 

Recuperação da aula do dia 03/11/2017 (Feriado) 

 

15/12/2017 18:50 – 22:20 

(ELISEU) 

Exame  

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

Aulas expositivas e dialogadas. Recurso áudio visual (data show). Exemplos e resolução e interpretação de exercícios. 

Utilização de planilha eletrônica, calculadora científica e HP 12C. 

 

Obs: Horário de atendimento extraclasse: Segundas, terças e sextas das 14:00 às 16:00 na Sala dos professores.  

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada no decorrer do semestre através de 2 (duas) provas individuais e sem consulta (exceto 

material disponibilizado pela professora) e mais 3 (três) listas de exercícios.  

PESOS e PONTUAÇÕES:  

Prova 1 (P1) – 35% (3,5) 

Prova 2 (P2) – 35% (3,5) 

Lista de exercícios 1 (L1) – 10% (1,0) 



Lista de exercícios 2 (L2) – 10% (1,0) 

Lista de exercícios 3 (L3) – 10% (1,0) 

 

A média semestral será: 

MS=(L1*0,10)+(P1*0,35)+(L2*0,10)+(P2*0,35)+(L3*0,10) 

 

O aluno será considerado aprovado sem exame se:  

 Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete); e 

 Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 

Obs.: 

- O aluno (a) que não realizar as avaliações (provas e trabalhos) na data estabelecida deverá preencher requerimento 

junto à secretaria para realização de avaliação em nova data conforme Resolução e entrar em contato com o professor 

para que este estipule novo dia e horário. 

- As datas das avaliações poderão sofrer alterações. 

- As listas de exercícios e material estarão dispostas no sistema acadêmico. 
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