
 

 

FORMULÁRIO Nº 20 – PLANO DE DISCIPLINA/ ATIVIDADE  

CONTEÚDOS DE ESTUDOS:  

NOME DA DISCIPLINA CÓDIGO CHT: 102 H 
ESTATÍSTICA I GET00100 Teórica: 68 h Prática: 34 h 

Departamento/Coordenação de Execução: GET – Departamento de Estatística 

Semestre Letivo: 2 / 2017 Turma: A1 Professor: MARIA CRISTINA BESSA MOREIRA 
 

AULA CONTEÚDO 
1 17/ago – Recepção aos calouros promovida pela Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. 
2 21/ago – Apresentação da disciplina e metodologia de avaliação. Conceito de população, amostra, 

parâmetro, estimador, estimativa;  noções de estimação pontual e intervalar, teste de hipóteses. 
3 23/ago – Alguns procedimentos probabilísticos de amostragem: amostragem aleatória simples, 

amostragem aleatória sistemática, amostragem por conglomerado em um e dois estágios, 
amostragem aleatória estratificada, amostragem aleatória estratificada proporcional. Amostragem 
aleatória simples sem e com reposição. Procedimentos de amostragem não probabilísticos: 
amostragem por quotas e amostras de voluntários.  

4 24/ago – Planilha eletrônica: digitação de dados, operações entre dois valores (soma, multiplicação, 
divisão, diferença), função IF, modificação da aparência de linhas e colunas,  congelamento de linha e 
coluna,  mesclagem de células, alteração do número de casas decimais, centralização horizontal e 
vertical, tipo de fonte e tamanho da fonte, inserção e exclusão de linhas e colunas, ajuste de largura 
de linhas e colunas, bordas padronizadas e personalizadas. 

5 28/ago – Tipos de variáveis, distribuição de frequências para variáveis qualitativas e representação 
gráfica: gráfico em colunas, barras, setores, gráfico de Pareto. 

6 30/ago –Distribuição de frequências para variáveis quantitativas discretas e representação gráfica: 
gráfico de linha e ogiva. Variáveis contínuas: ramos e folhas, distribuição de frequências, histograma 
com fr. 
*Teste 1 com conteúdo das aulas 2 e 3. 

7 31/ago – Planilha eletrônica: leitura de dados, gráficos de setores, barras, colunas.  
8 04/set – Variáveis contínuas: distribuição de frequências, histograma com base na densidade de 

frequência relativa, frequência relativa como área sob o histograma, função de distribuição 
acumulada ;  função de distribuição acumulada empírica.  
Correção do Teste 1. 

9 06/set – Exercícios. Quartis e percentis em dados agrupados. 
10 11/set – Medidas de centralidade: mediana, moda, média. 
11 13/set – Exercícios. Médias geométrica e harmônica.  

*Teste 2 com o conteúdo das aulas 5, 6, 8 e 9. 
12 14/set – Gráficos. 
13 18/set – Medidas de variabilidade: amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão e desvio 

absoluto mediano. 
14 20/set – Medidas de posição com base na distribuição de frequência acumulada suavizada.  

Amplitude interquartílica como medida de dispersão. Medidas de assimetria e curtose. 
*Reposição dos Testes 1 e 2 (para alunos que entraram depois do início do semestre). 

15 21/set – Medidas de centralidade, variabilidade e suas propriedades  (planilha eletrônica). 
16 25/set – Propriedades das medidas de centralidade e de variabilidade. (Demonstrações) 

*Correção do Teste 2.  



 

 

17 27/set – Box-plot.  Identificação de pontos discrepantes. Exercícios. 
18 28/set – Apresentação do R como calculadora, leitura de arquivo csv, acesso a variáveis do 

dataframe.  
19 02/out – Aula para dúvidas. 
20 04/out – Aula para dúvidas. 
21 05/out – Gráficos unidimensionais no R: Gráficos de setores e de colunas, ramos e folhas, box-plot e 

histograma. 
22 09/out – Prova 1. 
23 11/out – Análise bidimensional  de variáveis qualitativas - obtenção de dados por amostragem 

probabilística (dados de painel) e estudos observacionais: coorte, caso-controle e ensaio clínico. 
24 16/out – Cálculo das proporções e gráficos cabíveis em cada tipo de estudo envolvendo variáveis 

qualitativas.  
*Correção da Prova 1.  

25 18/out – Cálculo de medidas de associação cabíveis em cada tipo de estudo envolvendo variáveis 
qualitativas.   

26 19/out – Parâmetros gráficos do R. 
27 23/out – SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
28 25/out – SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
29 26/out – SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
30 30/out – Análise bidimensional de variáveis quantitativas de duas subpopulações: gráficos 

comparativos, coeficiente de variação. Exercícios.  
31 01/nov – Análise de variância. 

*Teste 3 com o conteúdo das aulas  23, 24 e 25. 
32 06/nov –Análise bidimensional de variáveis quantitativas contínuas. Gráfico de dispersão e  

Covariância, correlação e estimadores de mínimos quadrados. Análise de resíduos.  
33 08/nov – Reta resistente. Exercícios.  

*Correção do Teste 3. 
34 09/nov – Gráficos no R para a análise bidimensional entre variáveis qualitativas. 
35 13/nov – Aula para dúvidas. 
36 16/nov – Gráficos no R para a análise bidimensional entre subpopulações. Box-plot múltiplo. 
37 23/nov – Análise de variância no R. 
38 27/nov – Aula para dúvidas. 
39 29/nov – Prova2. 
40 30/nov – Gráficos no R para a análise bidimensional entre variáveis quantitativas contínuas; ajuste de 

mínimos quadrados. 
41 04/dez – Correção P2. 
42 06/dez – Aula para dúvidas. 
43 07/dez – Ajuste de mínimos quadrados na planilha eletrônica. 
44 11/dez – Aula para dúvidas. 
45 13/dez – VS. 
46 14/dez – Prova prática. 
47 18/dez – Correção da VS. 
48 20/dez – Aula para dúvidas. 
49 21/dez – Correção da prova prática. 
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