
PPg Saúde 

Plano Emergencial para Oferecimento Remoto 

Bioestatística 

Professor: Alfredo Chaoubah 

60 créditos – 15 encontros de 4 horas/aula 

Horário: 6ª Feira – 8:00 às 12:00 hs 

Plataforma Google Classroom:  

Bibliografia auxiliar disponível online na biblioteca da UFJF: 

 VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 5. Rio de Janeiro GEN Guanabara Koogan 

2015 1 recurso online ISBN 9788595150911 

 VIEIRA, Sonia. Bioestatística tópicos avançados: testes não paramétricos, testes 

diagnósticos, medidas de associação e concordância. 4. Rio de Janeiro GEN Guanabara 

Koogan 2018 1 recurso online ISBN 9788595156524 

 ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo Cengage Learning 2018 1 

recurso online ISBN 9788522126668 

 GLANTZ, Stanton A. Princípios de bioestatística. 7. Porto Alegre AMGH 2014 1 recurso 

online ISBN 9788580553017 

 PARENTI, Tatiana Marques da Silva. Bioestatística. Porto Alegre SER - SAGAH 2018 1 

recurso online ISBN 9788595022072 

Utilização de programa computacional de estatística (SPSS e JASP) 

Aula Data Conteúdo 

1  Introdução e Estatística Descritiva: Vídeo assíncrono; Material de leitura 

2  Estatística Descritiva  

3  Estatística Descritiva Prática 1 – Como criar um banco de dados 

4  Estatística Descritiva Prática 2 - Estatística Descritiva em software 

5  Probabilidade Básica 

6  Probabilidade Variáveis Aleatórias – Distribuição Normal 

7  Associação de Variáveis 

8  Avaliação – Estatística Descritiva em software 

9  Inferência Estatística – Conceitos Introdutórios 

10  Testes Paramétricos – Teste t 

11  Anova e Testes Não Paramétricos 

12  Testes  - Prática 

13  Teste Qui quadrado - Teoria e prática 

14  Regressão Linear e Logística - Conceitos Introdutórios 

15  Avaliação – Inferência Estatística – Teste t, Anova e Qui quadrado 

 

Previsão da distribuição da Carga Horária semanal: 

 1 hora Video-aula assincrona 



 2 horas Leitura e atividades escritas 

 1 hora chat online (sexta-feira - 10:30 – 11:30) 

 

Avaliação:  

 Apresentação do Trabalho I  (40 pontos) e Trabalho II (40 pontos) - Aulas 8 e 15 

 Participação nas Aulas: 20 pontos 

 



 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma:  EST071                 

        Disciplina: Tópicos Estatística VII  

        Professor: Alfredo Chaoubah 

        Ano/Semestre: 2020/1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

Quarta-feira 16-18 -- 

Sexta-feira 16-18 -- 

 
 

2 – EMENTA 

Apresentar ao discente do curso de estatística aplicações na área da Saúde: Tipos de 
ensaios clínicos, parâmetros epidemiológicos, bases de dados em saúde e avaliação em 

econômica em saúde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1 – Introdução 
 Epidemiologia Básica 

 
2 – Bases de Dados em Saúde 

 Datasus 
 Bancos de Dados do Datasus 
 Bancos de dados do IBGE 

 Plataforma TabWin 
3 – Aplicações da Estatística em Economia da Saúde 

 Sistemas de Saúde 
Economia da Saúde 
Custo em Saúde 

Avaliação Econômica em Saúde 
Desfecho em Saúde 

Ferramentas de Avaliação de Qualidade de Vida 
Modelos de Decisão 

Análise de Sensibilidade 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

5 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Apresentação do Trabalho I (40 pontos) e Trabalho II (40 pontos)  

Participação nas Aulas: 20 pontos 

 
 
 

6 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Segunda 15-17 

 
 

7 – BIBLIOGRAFIA 

 

 VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 5. Rio de Janeiro GEN Guanabara 

Koogan 2015 1 recurso online ISBN 9788595150911 

 VIEIRA, Sonia. Bioestatística tópicos avançados: testes não paramétricos, testes 

diagnósticos, medidas de associação e concordância. 4. Rio de Janeiro GEN 

Guanabara Koogan 2018 1 recurso online ISBN 9788595156524 

 ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo Cengage Learning 

2018 1 recurso online ISBN 9788522126668 

 GLANTZ, Stanton A. Princípios de bioestatística. 7. Porto Alegre AMGH 2014 1 

recurso online ISBN 9788580553017 

 PARENTI, Tatiana Marques da Silva. Bioestatística. Porto Alegre SER - SAGAH 2018 

1 recurso online ISBN 9788595022072 

 Avaliação econômica em saúde : desafios para gestão no Sistema Único de Saúde 

/ Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Área de Economia da Saúde e 
Desenvolvimento. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008. 

 BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: 

diretriz de avaliação econômica. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 

 

 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 03 de setembro de 2020. 

Prof.Alfredo Chaoubah 
 

4 – METODOLOGIA DE ENSINO 

Plataforma Google Classroom: Vídeo Aulas 
Utilização de programa computacional de estatística (SPSS, JASP e TreeAge) 

Previsão da distribuição da Carga Horária semanal: 
 2 hora Video-aula assincrona 

 1 horas Leitura e atividades escritas 

 1 hora Aula sincrona (quarta feira 16 às 17hs) 

 

 



 

Plano de Curso 
 

 
1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST001 - D          
        Disciplina: Elementos de Estatística  

        Professor(a): Ângela Mello Coelho 

        Ano/Semestre: 2020 / 01  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 horas Segundas 08h - 10h ERE 

Quintas 08h - 10h ERE 

 
 

2 – EMENTA 

Fornecer conhecimentos básicos de análise exploratória de dados e inferência estatística 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3 – CONTEÚDO 

 
1. Conceitos básicos. 
2. Representação tabular brasileira. 
3. Representação de gráficos: gráficos de setor, gráficos de linha, gráficos pictóricos, gráficos de 

barras e histograma 
4. Medidas de tendência central: média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana, 

quartis, decis, percentis. 
5. Medidas de dispersão: desvio padrão, desvio médio, intervalo interquartílico. 
6. Medidas de assimetria e curtose. 
7. Noções de cálculo de probabilidade: introdução, conceitos axiomáticos de probabilidade. 
8. Distribuição normal de probabilidades: modelo normal, propriedades, aplicações. 
9. Teste de hipótese de trabalho. 
10. Teste de qui-quadrado. 
 

 
 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 
Avaliação 

Conteúdo Programático 

Exercícios de 
fixação 

Sem 
data 

definida 
25 

Pequenas listas de 
exercícios (entre 7 e 
10) espaçadas pelo 
semestre  

Cada pequena lista terá 
exercícios sobre no máximo dois 
pontos do conteúdo programático 

Avaliação 1 
15/10 25 

Avaliação Individual Pontos 1 a 6  

Avaliação 2 
05/11 25 

Avaliação Individual Pontos 7 e 8 



Avaliação 3 
26/11 25 

Avaliação Individual Pontos 9 e 10 

2ª chamada   
 

 

 
 
 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Segundas-feiras das 08h às 10h (via google classroom) 

 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 

Livros disponíveis no acervo digital da biblioteca da UFJF 
MARTINEZ, E. Z. Bioestatística para cursos de graduação da área da saúde. São Paulo: Blucher, 
2015. 
PARENTI, T. M. Da S.; da SILVA, J. S. F.; SILVEIRA, J. Bioestatística. Porto Alegre: SAGAH, 
2017. 
VIEIRA, S. Estatística básica. 2ª ed. São Paulo: Cengage, 2018. 
VIEIRA, S. Fundamentos de estatística. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

 

 
 
 

Juiz de Fora, 04 de setembro de 2020. 
Profa. Ângela Mello Coelho 

 



 

Plano de Curso 
 

 
1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST028 – A/B/C/D/E/H           
        Disciplina: Introdução à Estatística  

        Professor(a): Ângela Mello Coelho; Antônio Fernando de Castro Alves Beraldo; Augusto 
Carvalho Souza; Joaquim Henriques Vianna Neto 

        Ano/Semestre: 2020 / 01  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): Ângela Mello Coelho 

        Turma: A (Ângela Mello Coelho) e B (Joaquim Henriques Vianna Neto)   

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 horas Terças 08h - 10h ERE 

Quintas 08h - 10h ERE 

        Turma: C (Antônio Fernando de Castro Alves Beraldo) e D (Augusto Carvalho Souza)      

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 horas Terças 16h - 18h ERE 

Quintas 16h - 18h ERE 

        Turma: E (Joaquim Henriques Vianna Neto) e H (Antônio Fernando de Castro Alves 
Beraldo)         

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 horas Terças 21h - 23h ERE 

Quintas 21h - 23h ERE 

 
 
 

2 – EMENTA 

Definições de Estatística. Origens, desenvolvimento e situação atual da Estatística. 
Papel da Estatística na pesquisa científica. Estatística descritiva: níveis de mensuração, 
gráficos básicos, medidas descritivas, tabelas de distribuição de frequências. Conceitos 
básicos de probabilidades. Variáveis aleatórias discretas e o modelo binomial. Variáveis 
aleatórias contínuas e o modelo gaussiano. Noções de inferência estatística: noções de 
amostragem; distribuições amostrais; estimação. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3 – CONTEÚDO 



 
1. Introdução: Principais áreas de aplicação da Estatística; Definições iniciais; Ética. 
2. Origens da Estatística e da Probabilidade: Idade Antiga; Idade Média; Idades Moderna e 

Contemporânea; História da Estatística no Brasil. 
3. Papel da Estatística na Pesquisa Científica: Método científico; Definições adicionais; 

Tipos de variáveis; Níveis de mensuração. 
4. Estatística Descritiva: Dados brutos; Organização e apresentação dos dados. Tabelas; 

Gráficos. Medidas descritivas; Medidas de tendência central; Medidas de dispersão; 
Medidas de assimetria; Medidas de curtose. 

5. Probabilidade Básica: Espaços amostrais e eventos; Revisão sobre operações entre 
eventos (teoria dos conjuntos); Definições e interpretações de probabilidades. Definição 
clássica; Definição experimental; Definição subjetiva; Propriedades da probabilidade. 
Probabilidade condicional; Regra do produto; Eventos independentes; Teorema da 
probabilidade total; Teorema de Bayes. 

6. Variáveis Aleatórias: Variáveis aleatórias discretas; Distribuição de probabilidades; 
Função de distribuição acumulada; Valor esperado e variância, e suas propriedades. Variáveis 
aleatórias contínuas; Função densidade de probabilidade; Função de distribuição 
acumulada; Valor esperado e variância. 

7. Principais Distribuições para Variáveis Aleatórias Discretas: Distribuição Bernoulli; 
Distribuição Binomial. 

8. Principal Distribuição para Variáveis Aleatórias Contínuas: Distribuição Normal. 
9. Noções de Amostragem: Amostragem aleatória simples; Amostragem sistemática; 

Amostragem estratificada; Amostragem por conglomerados. 
10. Distribuições Amostrais: Conceitos introdutórios; Distribuição de uma estatística; 

Estatísticas e variáveis aleatórias; Distribuição amostral da média. 
11. Estimação: Noções de estimação pontual; Noções de estimação intervalar; Noções de 

testes de significância.  

 
 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 
Avaliação 

Conteúdo Programático 

Exercícios de 
fixação 

Sem 
data 

definida 
25 

Pequenas listas de 
exercícios (entre 7 e 
10) espaçadas pelo 
semestre  

Cada pequena lista terá 
exercícios sobre no máximo dois 
pontos do conteúdo programático 

Avaliação 1 
08/10 25 

Avaliação Individual Pontos 1 a 4  

Avaliação 2 
05/11 25 

Avaliação Individual Pontos 5 a 7 

Avaliação 3 
26/11 25 

Avaliação Individual Pontos 8 a 11 

2ª chamada   
 

 

 
 
 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

terças-feiras das 10h às 12h (via google meet) (professora Ângela) 

quartas-feiras das 08h às 10h (professor Augusto) 

sextas-feiras das 17h às 19h (professora Ângela) 

a definir (professor Joaquim) 
 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 



Básica: 
MAGALHÃES, M.M. e LIMA, A.C.P. de (2010). Noções de Probabilidade e Estatística, 7ª 
ed., São Paulo: EDUSP 
SOARES, J.F., FARIA, A.A., CÉSAR, C.C. (2002). Introdução à Estatística. 3ª ed., Rio de 
Janeiro: LTC 
BUSSAB, W.O. e MORETTIN, P.A. (2009). Estatística Básica. 6ª ed., São Paulo: Saraiva 
 
Disponível on line: 

AZEVEDO, P. R. M. de. Introdução à Estatística. 3ª ed. Natal: EDUFRN, 2016. Disponível em: < 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/21298/2/Introduc%CC%A7a%CC%83o%20a%CC
%80%20Estati%CC%81stica%20(digital).pdf> 
 
 

 
7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

Levando em consideração os fatos de que tanto os alunos quanto os professores terão que se 
adaptar ao ensino remoto e que o semestre letivo possui apenas 70 dias letivos, é possível que 
alguns dos pontos do conteúdo programático sejam tratados de maneira menos aprofundada do 
que seriam no ensino presencial. 

 
 
 

Juiz de Fora, 04 de setembro de 2020. 
Profa. Ângela Mello Coelho 

Prof. Augusto Carvalho Souza 
Prof. Antônio Fernando de Castro Alves Beraldo 

 



 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST012 

        Disciplina: Estatística Econômica I 

        Professor(a): Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo 

        Ano/Semestre: 2020.1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

40 horas ERE 6ª feira, 19:00-

21:00 

ERE 

6ª feira: 21:00 -

20:40 

ERE 

 
 

2 – EMENTA 

Resumo de dados: Introdução; apresentação de dados; medidas estatísticasassociadas a variáveis 
quantitativas; diagrama de Tukey. Introdução ao cálculo de probabilidades; variáveis aleatórias 
unidimensionais e bidimensionais (discretas e contínuas). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1. Introdução: população, amostra, estatística descritiva, inferência. 
2. Apresentação de dados: distribuições de frequências, gráficos associados às variáveis 
quantitativas e qualitativas, ramo-e-folhas. 
3. Medidas estatísticas: medidas de posição ou locação: médias, mediana, percentis, média 
aparada, moda: medidas de dispersão ou variabilidade: amplitude, desvio médio, desvio 
interquartílico, variância, 
4. Desvio padrão, coeficiente de variação. 
5. Introdução ao cálculo de probabilidades: experimento aleatório, espaço amostral, eventos. 
6. Definições, axiomas, tipos de eventos, regras básicas. Probabilidade condicional, independência 
de eventos, partição do espaço amostral, teorema de Bayes. 
7. Variáveis aleatórias: variáveis aleatórias unidimensionais bidimensionais (discretas e contínuas); 
distribuições acumuladas e parâmetros. 
 

 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 

Avaliação 

Conteúdo Programático 

ED 

Exame 1  

Exame 2 

Diversas 

 

30/10 

 

27/11 

4 pto./cada 

 

34 ptos. 

 

34 ptos. 
 

Estudos Dirigidos 

 

Avaliação 

Individual a 

Distância 

Avaliação 

Individual a 

Distância 

Diversos 
 
Parte inicial 
 
Parte final 

2ª chamada A 

combinar 

 
 

 

 



 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Äs feiras, 17:00 – 19:00, via Meet, por solicitação 

 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 

1. SWEENEY, DENNIS J.; WILLIAMS, THOMAS A. ; ANDERSON, DAVID R. Estatística Aplicada a 
Administração e Economia, São Paulo: THOMSON PIONEIRA, 2007 
2.  DOANE, DAVID P.; SEWARD, LORI E. Estatística Aplicada a Administração e a Economia. São 
Paulo: MCGRAW HILL - ARTMED. 2008. 

 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 03 de Setembro de 2020 

Prof. Antonio Fernando de Castro Alves Beraldo. 
 



 

Plano de Curso em Regime ERE 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST077 -  A                  

        Disciplina: Inferência Estatística Paramétrica I  

        Professor(a): Camila Borelli Zeller 

        Ano/Semestre: 2020/1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): Camila Borelli Zeller 

Dias e horários: Sala: Data de início: 21/09/2020 

Data de término: 27/11/2020 Quartas das 
14:00 às 16:00 

Online 

Sextas das 

14:00 às 16:00 

Online 

 
 

2 – EMENTA 

 

Unidade I: Introdução 
Unidade II: Famílias de distribuições  

Unidade III: Princípio da redução de dados 
Unidade IV: Estimação pontual 

 
Cronograma: 
 

Unidade I – 3 aulas (Semanas 1 e 2) 
Unidade II – 3 aulas (Semans 2 e 3) 

Unidade III – 7 aulas (Semanas 4, 5, 6 e 7) 
Unidade IV – 7 aulas (Semanas 7, 8, 9 e 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

CONTEÚDO DISCRIMINADO EM UNIDADES E SUB-UNIDADES: 

 
Unidade 1: Introdução 
1.1 Finalidades da inferência estatística. 

1.2 População e amostra. 
1.3 Amostra aleatória. 

1.4 Parâmetros e estatísticas. 
1.5 Momentos amostrais (simples e centrados). 
1.6 Distribuições amostrais. 

1.6.1 Amostras de distribuições normais. 
1.6.2 Teorema do Limite Central. 

1.7 Métodos para obtenção da distribuição de estatísticas. 
1.7.1 Método da função distribuição. 

1.7.2 Método da função geradora de momentos. 
1.8 Estatísticas de Ordem. 



 

Unidade 2: Famílias de distribuições 
2.1 Família locação-escala. 

2.2 Família exponencial. 
 
Unidade 3: Princípio da redução de dados 

3.1 Suficiência: definição e resultados básicos. 
3.2 Teorema da Fatoração de Fisher-Neyman. 

3.3 Ancilaridade. 
3.4 Completitude. 
3.5 Suficiência e completitude na família exponencial. 

 
Unidade 4: Estimação Pontual 

4.1 Conceitos de estimador. 
4.2 Métodos de estimação. 
4.2.1 Método dos momentos. 

4.2.2 Método dos mínimos quadrados. 
4.2.3 Método de máxima verossimilhança. 

4.2.4 Estimador de Bayes. 
4.3 Propriedades desejáveis em um estimador. 
4.3.1 Não tendenciosidade. 

4.3.2 Variância mínima. 
 

 

4 – FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Exercícios provenientes das notas de aula da professora  (25 pontos) 

Listas de exercícios provenientes do livro texto (uma por unidade) (50 pontos) 

Trabalho final (25 pontos) 

 
 

 

 
 

5 – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

 
BOLFARINE, H., SANDOVAL, M. C. Introdução à Inferência Estatística. Coleção Matemática 

Aplicada – Sociedade Brasileira de Matemática, 2001. 
 
CASELLA, G. & BERGER, R. L. (2010). Inferência Estatistica. 1a edicao, Cengage Learning. 

(Tradução, para o Português, do livro do Casella & Berger, 2002). 
 

 
MAGALHÃES, M. N. & LIMA, A. C. P (2010). Noções de probabilidade e estatística. 7 Ed., 
São Paulo, EDUSP. 

 
MOOD A. M., GRAYBILL, F. A. & BOES, D. C. (1974). Introduction to the Theory of 

Statistics. Third edition, New York: MacGraw-Hill Publishing Company. 
 
COMPLEMENTAR: 

 
CASELLA, G. & BERGER, R. L. (2002). Statistical Inference. Second edition, Duxbury 

Press. 
 
DEGROOT, M. H. (1986). Probabilty and Statistics. Second edition, Addison-Wesley. 

 



JAMES, B. (1981). Probabilidade: Um Curso de Nível Intermediário. Rio de janeiro: 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada. 
 

PAWITAN, Y. (2001) In all likelihood: statistical modelling and inference using likelihood. 
Oxford : Clarendon; New York : Oxford University Press. 

 

6 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

Caso precise entrar em contato com a professora da disciplina fora do horário de aulas, 

enviar mensagem para camila.zeller@ufjf.edu.br. 

 

Avaliação da frequência 

 
A apuração da frequência dos(as) discentes no ERE ocorrerá a partir da participação nas 
atividades propostas e entrega de trabalhos nos prazos definidos e divulgados pelos 

docentes. 
 

Metodologia de Ensino 
 

A interação entre os alunos e a professora será realizada pelo Google Meet e por e-mail. 
Aulas virtuais pelo Google Meet serão gravadas e ficarão disponíveis aos alunos. Envio de 
notas de aulas e vídeo-aulas previamente para os alunos. Alguns livros (inclusos nas 

referências bibliográficas) em pdf serão disponibilizados.  
 

Os alunos deverão estudar o livro texto e/ou notas de aula da professora com apoio de 
vídeo-aulas. Serão realizadas, até dois horários semanais, webconferências para 
comentários, dúvidas e discussões de exercícios. Os encontros servirão para esclarecer os 

pontos mais delicados da teoria e chamar atenção para pontos interessantes. Também 
servirão para dúvidas e resolução em conjunto de exercícios. 

 
Equipamentos e condições necessárias 
 

Internet banda larga de alta velocidade (mínimo de 5Mb) e computador/notebook ou 
tablet para adequado acompanhamento das aulas e/ou atividades propostas. 

 
Observação: O cumprimento da ementa poderá ser parcial a depender do andamento 
das atividades dentro deste novo formato. 

 

 

 

Juiz de Fora, 04 de setembro de 2020. 
Profa. Camila Borelli Zeller 

 

mailto:camila.zeller@ufjf.edu.br


 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST037-A                  

        Disciplina: Inferência Estatística Não Paramétrica  

        Professor(a): Clécio da Silva Ferreira 

        Ano/Semestre: 2020/1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 60h 

SEG, 10:00 às 12:00 Não se aplica 

QUA, 08:00 às 10:00 Não se aplica 

 
 

2 – EMENTA 

Restrições e pressupostos genéricos para os testes não paramétricos; Testes para uma amostra; 

Testes para duas amostras; Testes para k amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

 
1. Testes para uma amostra 

a. Estatísticas de Ordem 
b. Função Distribuição Empírica 
c. Teorema da Inversão 
d. Teste binomial 
e. Teste Qui-quadrado de aderência 
f. Testes de Bondade de Ajuste: Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro 
g. Teste para simetria 
h. Testes para aleatoriedade 
 

2. Testes para duas amostras pareadas 
a. Teste de McNemar 
b. Teste do Sinal 
c. Teste de Postos com Sinal de Wilcoxon 
d. Teste da permutação 
e. Teste de Cox-Stuart para tendência 
 

3. Teste para duas amostras independentes 
a. Teste exato de Fisher 
b. Testes Qui-quadrado 
c. Testes para locação: Mediana, Wilcoxon-Mann-Whitney e Posto-Ordem Robusto 
d. Testes de Aderência: Kolmogorov-Smirnov e Cramér-Von Mises 
e. Testes para diferenças de escala: Siegel-Tukey, Posto-Similaridade de Moses, Postos Quadrados 

 
4. Testes para k amostras relacionadas 

a. Teste Q de Cochran 
b. ANOVA 2-fatores de Friedman por postos 
c. Comparações Múltiplas 
d. Teste de Page para alternativas ordenadas 
e. Teste Qui-quadrado 

 

5. Testes para k amostras independentes 
a. Teste de Qui-Quadrado 



b. Testes para locação: Teste da Mediana e ANOVA 1-fator de Kruskal-Wallis 
c. Teste de Jonckheere-Terpstra para alternativas ordenadas 
d. Teste de Postos Quadrados para homogeneidade de variâncias 

 

 
 

4 – METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com uso de plataforma digital (Google Meet + Classroom). Notas de aulas em meio digital 

previamente disponibilizadas aos alunos, incluindo exemplos e rotinas em R. Uso de mesa digitalizadora 
pelo professor. Envio e recebimento de atividades (listas de exercícios) e material didático via Google 
Classroom. Gravação das aulas. Os atendimentos do professor também serão realizados de forma remota 
(Google Meet), nos horários previstos, mediante agendamento.  

O professor responsável e os alunos matriculados precisarão ter acesso a um computador e internet por 
banda larga para que possa haver um aproveitamento adequado da disciplina. 

 

5 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Listas de exercícios (5 no total), a serem entregues no máximo uma (1) semana após fim de 

cada capítulo. 

 
 

6 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Terças, de 10:00 às 12:00 

 
 

7 – BIBLIOGRAFIA 

* SIEGEL, S.; CASTELLAN JR. Estatística não Paramétrica para as Ciências do Comportamento. 

Porto Alegre: Artmed Editora S.A., 2006, 2ª edição. 

* GIBBONS, J. D.; CHAKRABORTI, S.  Nonparametric Statistical Inference, New York: Marcel 

Dekker, 2003, 4ª edição. 

* CONOVER, W. J. Practical Nonparametric Statistics, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999, 

3ª edição. 

* SPRENT, P. Applied nonparametric statistical methods, Boca Raton: Chapman&Hall/CRC, 2001, 

3ª edição. 

* disponível no acervo digital da UFJF (SIGA, Biblioteca, Consultar Acervo Digital) 

 

 

 

 

8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 03 de setembro de 2020. 
Prof. Clécio Ferreira 

 



 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST067                  

        Disciplina: Laboratório de Práticas Estatísticas  

        Professor(a): Clécio da Silva Ferreira e Camila Borelli Zeller 

        Ano/Semestre: 2020/1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Sugestão de dias e 

horários para os 

ALUNOS se dedicarem à 

disciplina: 

Sala: Carga Horária Semestral: 120h 

Sexta, 18-22h - 

Sábado, 8-12h - 

Sugestão de dias e 

horários para os 

PROFESSORES/ALUNOS 

se dedicarem à 

disciplina: 

Sala 

Terças e/ou quintas à 
tarde  

Reuniões 

online via 

Google 

Meet 

 
 

2 – EMENTA 

Planejamento e análise de problemas estatísticos sob supervisão de docentes do Departamento 

de Estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1. Discussão de temas relacionados com assessoria e consultoria estatística. 

2. Planejamento e análise de dados provenientes de problemas apresentados à disciplina ou 

selecionados em plataformas digitais. 

3. Definição da estratégia de planejamento e análise dos dados. 

4. Revisão de bibliografias estatísticas e pertinentes à área do problema. 5. Obtenção dos 

resultados usando um programa estatístico. 

6. Discussão dos resultados obtidos, alcance e validade das conclusões com o orientador da 

disciplina e o pesquisador responsável pelo problema. 

7. Elaboração com apresentação oral de relatório final.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 

Avaliação 

Conteúdo 

Programático 

Relatórios de 

cada 

assessoria 

Ao fim de 

cada 

assessoria 

 
Variável - 

 

- 
 

2ª chamada - - 
 

- 

 

 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Às terças, 10-12h, Prof. Clécio. 

Às quartas e sextas, de 13-14h, Profa. Camila. 

 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 

 

Agresti. A. An Introduction to Categorical Data Analysis, 2ª ed. New York: Wiley, 2002.  

BOLFARINE, H, BUSSAB, W. O. Elementos de Amostragem. São Paulo: Edgard-Blucher, 2005.  

BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A. Estatística Básica, 8ª Ed, São Paulo: Editora Saraiva, 2013.  

CONOVER, W. J. Practical Nonparametric Statistics, New York: John Wiley & Sons, 1971.  

MORETTIN, P. A., TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. 2ª ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2006  

PAULA. G. A. Modelos de Regressão com Apoio Computacional. Instituto de Matemática e 

Estatística: São Paulo, 2010.  

 

 

 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

Objetivos: Propiciar ao aluno a oportunidade de integrar os conhecimentos teóricos com a 

prática através da condução de projetos de consultoria estatística. Pretende-se estimular a 

capacidade do aluno de planejar, desenvolver e analisar um problema real sob a orientação 

supervisionada de professores. 

 

 

 

Juiz de Fora, 23 de Julho de 2020. 

Prof. Clécio S. Ferreira e Camila B. Zeller 
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Plano de Ensino em regime de ERE 
 

Disciplina: Probabilidade e Inferência Estatística I 

 

Professores responsáveis 
Probabilidade e Inferência: Camila Borelli Zeller e Clécio da Silva Ferreira  
 

Data de início: 04/08/2020 

Data de término: 13/11/2020 
 

Horário: Quartas e Sextas das 14:00 às 16:00 
 

Avaliação da frequência: A apuração da frequência dos(as) discentes no ERE ocorrerá a partir 
da participação nas atividades propostas e entrega de trabalhos nos prazos definidos e divulgado 
pelos docentes. 

 

Ementa  
Probabilidade: Definições, Propriedades, Probabilidade condicional e independência. Variáveis 
aleatórias, Principais distribuições de probabilidade. Vetores aleatórios. Esperança: Definição, 
Propriedades, Momentos, Variância e Funções geradoras. Distribuição e esperança condicionais. 
Distribuições de transformações de vetores aleatórios.  (Total de 7 semanas)  
 
Inferência Estatística: Conceitos básicos, estimação, testes de hipóteses, e outros problemas da 
inferência clássica. Métodos de estimação: momentos e máxima verossimilhança e aplicações. 
Critérios para avaliação de estimadores. Intervalos de confiança: conceituação, interpretação e 
construção. Testes de hipóteses: testes para média e variância em populações normais. (Total de 
7 semanas) 

 

Metodologia de Ensino 
Aulas virtuais pelo Google Meet que serão gravadas e ficarão disponíveis aos alunos. Envio de 
notas de aulas previamente para os alunos. Livros (inclusos na referências bibliográficas) em pdf 
serão disponibilizados. 
 

Equipamentos e condições necessárias 
Internet banda larga de alta velocidade (mínimo de 5Mb) e computador/notebook ou tablet para 
adequado acompanhamento das vídeo-aulas. 

 

Bibliografia  
Básicas: 
CASELLA, G., BERGER, R. L. (2002). Statistical inference. 2ª edição, Duxbury Press. 
JAMES, B. (1981). Probabilidade: Um Curso de nível intermediário. Rio de janeiro: Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada. 
MAGALHÃES, M. N. (2013). Probabilidade e variáveis aleatórias. 3a edição, Edusp. 
MOOD A. M., GRAYBILL, F. A.,  BOES, D. C. (1974). Introduction to the theory of statistics. Third 
edition, New York: MacGraw-Hill Publishing Company. 
ROSS, S. A. (1988). A first course in probability. 5 ed., Prentice Hall, N. Jersey.  
 
Complementares: 
AZZALINI, A. (1996). Statistical inference based on the likelihood. London: Chapman and Hall. 
BICKEL, P. J.,  DOKSUM, K. A. (2000). Mathematical statistics: Basic ideas and selected topics. 
Vol. I, Second Edition, Prentice Hall. 

http://www.ufjf.br/propg
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DEGROOT, M. H. (1989): Probability and Statistics. Addison-Wesley. 
DUDEWICZ, E. J. (1988). Modern mathematical statistics. John Wiley & Sons. 
FELLER, W. (1976). Introdução à teoria das probabilidades e suas aplicações. São Paulo: Edgard 
Blucher. 
FERGUNSON, T. S. (1967). Mathematical statistics. New York: Academic Press.  
GRIMMETT, G. R. (1997). Probability and random processes. 2nd. ed. Oxford Science 
Publications. 
HOEL, P. G., PORT, S. C., STONE, C. J. (1978). Introdução à teoria da probabilidade. Rio de 
Janeiro: Livraria Interciência (Tradução de Fernando Y. Chiyoshi). 
HOGG, R. V., CRAIG, A. T. (1978). Introduction to mathematical statistics, Macmillan, London. 
Rohatgi, V. K. (2003). Statistical Inference. New York: Dover. 
Shao, J. (2004). Mathematical Statistics, 2nd edition. New York: Springer. 

 

Forma(s) de avaliação  
Listas de Exercícios (Probabilidade), valor: 25 pontos. 
Listas de Exercícios (Inferência), valor: 25 pontos. 
Trabalho Final (Probabilidade e Inferência), valor : 50 pontos. 
 

Cronograma 

 

Probabilidade: 
Semana 1: Conceitos Básicos em Probabilidade 
Semana 2: Variáveis Aleatórias 
Semana 3: Vetores Aleatórios 
Semana 4: Valor Esperado 
Semana 5: Valor Esperado 
Semanas 6: Momentos e Esperança Condicional 
Semanas 7: Momentos e Esperança Condicional 
 
 

 Inferência: 
Semana 1: Conceitos básicos e famílias de distribuições. 
Semana 2: Família de distribuições.  
Semana 3: Princípios da redução de dados. 
Semana 4: Princípios da redução de dados. 
Semana 5: Estimação Pontual e propriedades assintóticas dos estimadores pontuais. 
Semana 6: Estimação por Intervalo. 
Semana 7: Testes de Hipóteses. 
 

http://www.ufjf.br/propg


 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST030     

        Disciplina: Análise Exploratória de Dados  

        Professor(a): Augusto Carvalho Souza 

        Ano/Semestre: 2020/1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60h TER, 14h - 16h Não se aplica 

QUI, 14h - 16h Não se aplica 

 
 

2 – EMENTA 

Apresentar e discutir a Análise Exploratória de Dados, uma abordagem na análise de dados 

composta por princípios e técnicas bem definidas, com aplicações no ambiente RStudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

 
1. Introdução 

 
2. História, Lógica e Filosofia da AED 
 
3. Característica da AED 

a. Resistência 
b. Reespressão 
c. Resíduos e modelos 
d. Revelação 
 

4. Visualização de dados 
a. Aspectos gerais 

b. Dicas e melhores práticas 
c. Gráficos univariados 
d. Gráfico bivariados 
e. Gráficos Multivariados 
f. Mapas 
g. Gráficos de séries temporais 
h. Avaliação de Modelos Estatísticos 

 
 
5. Métodos de agrupamento, de reduação de dimensionalidade e outros 

a. Análise de Cluster 
b. Análise de Componentes Principais e Análise de Coerrepondência 

c. Visualização de padrões textuais 
d. Mapas de calor 

e. Gráficos de Radar 
f. Gráficos Interativos 

 
 



 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Valor Tipo de Avaliação e prazo para entrega 

Teste 60 

Testes intermediário que serão disponibilizados ao 
final do bloco de conteúdo ao que se refere. 

(mínimo de 5 atividades) 
PRAZO PARA CONCLUSÃO DA ATIVIADE: 72h 

Interpretação de 

gráficos 
40 

Atividades de interpretação de gráficos diversos 
que serão disponibilizadas no ínício de cada 

semana. (Estão previstas 9 atividades) 

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 120h. 
 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

QUARTAS-FEITRAS, das 8h às 10h 

 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA(PARA TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA): 

 

BÁSICA 

* Notas de aula do professor. 

Jelihovschi, Enio. Análise exploratória de dados usando o R.– Ilhéus, BA: EDITUS, 2014. 

Disponível em: http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2/analiseexploratoria_r.pdf  

Gonzaga, Sillas. Introdução a R para Visualização e Apresentação de Dados. Disponível 

em: http://sillasgonzaga.com/material/curso_visualizacao/   

 

Links 

Apresentação da AED: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_explorat%C3%B3ria_de_dados#:~:text=Em%

20estat%C3%ADstica%2C%20a%20an%C3%A1lise%20explorat%C3%B3ria,principais%2C

%20frequentemente%20com%20m%C3%A9todos%20visuais. 

Tutorial de AED com aplicação no R: 

https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/aed.html  

Tutorial de AED com aplicação R: http://rstudio-pubs-

static.s3.amazonaws.com/1493_312d234e34c14d4791d77dce5a2eb4f1.html  

Tutorial de AED aplicada no Rstudio: http://lite.acad.univali.br/rcurso/explora/index.html  

Introdução ao R: http://ecologia.ib.usp.br/bie5782/doku.php?id=start  

 

COMPLEMETAR: 

Everitt, B.S. e Hothorn. T. 2009. A Handbook of Statistical Analyses Using R, 2nd. Edition. 

Chapman & Hall/CRC. ISBN: 978-1420079333. 

Chen, C., Härdle, W., & Unwin, A. (2008). Handbook of Data Visualization. Springer Berlin 

Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33037-0  

Behrens, J. T., K. E. Dicerbo, N. Yel, and R. Levy. 2013. Exploratory data analysis. In 

Handbook of psychology. 2d ed. Vol. 2. Edited by J. A. Schinka, W. F. Velicer, and I. B. 

Weiner, 34–70. Hoboken, NJ: Wiley. 

Behrens, J. T. 1996. Principles and procedures of exploratory data analysis. Psychological 

Methods 2:131–160. DOI: 10.1037/1082-989X.2.2.131 

Grolemund, Garrett. R for Data Science. Disponível em: https://r4ds.had.co.nz/. 

Hoaglin, D., Mosteller, F. e Tukey , J. 2000. Understanding Robust and Exploratory Data 

Analysis. Wiley Classics Library. New York: Wiley. 

Hoaglin, D., Mosteller, F. e Tukey , J. 2006. Exploring data Tables, Trends and Shapes. 

Wiley Series in Probability and Statistics. New York: Wiley. 

http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2/analiseexploratoria_r.pdf
http://sillasgonzaga.com/material/curso_visualizacao/
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_explorat%C3%B3ria_de_dados#:~:text=Em%20estat%C3%ADstica%2C%20a%20an%C3%A1lise%20explorat%C3%B3ria,principais%2C%20frequentemente%20com%20m%C3%A9todos%20visuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_explorat%C3%B3ria_de_dados#:~:text=Em%20estat%C3%ADstica%2C%20a%20an%C3%A1lise%20explorat%C3%B3ria,principais%2C%20frequentemente%20com%20m%C3%A9todos%20visuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_explorat%C3%B3ria_de_dados#:~:text=Em%20estat%C3%ADstica%2C%20a%20an%C3%A1lise%20explorat%C3%B3ria,principais%2C%20frequentemente%20com%20m%C3%A9todos%20visuais
https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/aed.html
http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/1493_312d234e34c14d4791d77dce5a2eb4f1.html
http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/1493_312d234e34c14d4791d77dce5a2eb4f1.html
http://lite.acad.univali.br/rcurso/explora/index.html
http://ecologia.ib.usp.br/bie5782/doku.php?id=start
https://doi.org/10.1007/978-3-540-33037-0
https://r4ds.had.co.nz/


HO YU, C. Exploratory data analysis in the context of data mining and resampling. 

International Journal of Psychological Research, v. 3, n. 1, p. 9-22, 30 jun. 2010 

Husson, F., Lê, S. e Pagès, J. 2011. Exploratory Multivariate Analysis by Example Using 

R. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.  

Kabacoff , Rob. Data Visualization with R. Disponível em: 

https://rkabacoff.github.io/datavis/  

Murteira, B. 1999. Análise Exploratória de Dados: Estatística Descritiva. Alfragide: 

McGraw-Hill.  

Peternelli, L.A. e Mello, M.P. 20111. Conhecendo o R – uma visão estatística. Viçosa: 

editora UFV.  

Stigler, S.M. 2016. The Seven Pillars of Statistical Wisdom. Cambridge: Harvard University 

Press.  

Tukey, J. 1977. Exploratory Data Analysis. New York: Addison-Wesley. 

Wickham, Hadley. gplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Disponível em: 

https://ggplot2-book.org/  

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

As aulas da presente disciplina e as atividades avaliativas serão disponibilizadas de forma 

assíncrona pelo professor responsável na plataforma Google Classroom. Estão programados 

alguns encontros síncronos, via Google Meet, para atendimeto aos alunos que tenham alguma 

dúvida referente à disciplina. Neste tipo de encontro não será apresentado nenhum conteúdo 

novo. Estes encontrodos síncronos serão gravados e disponibilizados para todos os alunos. 

Todo o material para as aulas será fornecido em formato eletrônico para os alunos pelo 

professor via  Google Classroom. 

Haverá atividades práticas usando o sofware livre R, através da plataforma Rstudio. Este 

recurso será usando de forma instrumental e o seu prévio conhecimento não é pre-requsito 

para cursar a disciplina. O conhecimento necessário para a utilização desta plataforma de 

análise de dados será fornecido durante o curso. 

O atendimento do professor também serão realizados de forma remota (Google Meet), no 

horário previsto. 

 

 

 

Juiz de Fora, 03 de setembro de 2020. 

Prof. Augusto Carvalho Souza 
 

https://rkabacoff.github.io/datavis/
https://ggplot2-book.org/


 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
Instituto de Ciências Exatas 

Departamento de Estatística 
 

 
Plano de ensino adaptado para a disciplina Elementos de Estatística (EST001)  

Professor: Fabrício Vieira Oliveira. 

Email: vieira.fabricio@ufjf.br. 

 

I. Objetivos 

a - Compreender a natureza e importância dos métodos probabilísticos e estatísticos; 

b - Identificar as aplicações da Estatística; 

c - Saber definir e calcular probabilidades; 

d - Compreender o conceito de variável aleatória; 

e - Aplicar corretamente os métodos básicos de inferência estatística. 

 

II. Unidades programáticas 

Unidade I: conceitos básicos, representação tabular brasileira, representação de gráficos, 

medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas de assimetria e curtose. 

Unidade II: noções de cálculo de probabilidade e variáveis aleatórias. 

Unidade III: distribuição amostral, estimativa intervalar, teste de hipóteses, teste qui-

quadrado. 

 

III. Metodologia de ensino 

Para a apresentação do conteúdo serão utilizados os seguintes recursos assíncronos: 

 Apresentação em slides de cada aula em um formato que possa ser impresso pelo 

próprio aluno; 

 Uma aula em vídeo para cada apresentação em slide e orientada pela mesma;  

Também será utilizado o seguinte recurso síncrono: 

 Reuniões virtuais para discussão das aulas e resolução de exercícios. 

As reuniões virtuais ocorrerão no horário convencional da disciplina, de quatro horas 

semanais. Além desse horário, haverá um horário para atendimento ao aluno, de duas horas 

semanais, o qual, se necessário, poderá ocorrer também por reuniões virtuais. 

 Tópicos previstos para cada aula: 

Aula Data Tema 

1 23/09 Apresentação da disciplina 

2 23/09 Representação tabular 

3 30/09 Representação de gráficos 

4 30/09 Medidas de tendência central 

5 07/10 Medidas de dispersão 

6 07/10 Noções de cálculo e probabilidade 

7 14/10 Independência probabilística 

mailto:vieira.fabricio@ufjf.br


 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
Instituto de Ciências Exatas 

Departamento de Estatística 
 

 
8 14/10 Variáveis aleatórias 

9 21/10 Variáveis aleatórias contínuas 

10 21/10 Inferência estatística 

 28/10 Feriado 

11 04/11 Distribuição amostral 

12 04/11 Estimativas intervalares 

13 11/11 Estimativas intervalares 

14 11/11 Teste de hipóteses 

15 18/11 Teste de hipóteses 

16 18/11 Teste qui-quadrado 

 

IV. Materiais didáticos 

A apresentação em slides de cada aula será produzida com auxílio de um editor de texto e 

estará disponível em formato pdf, bem como listas de exercícios. Serão enviadas diretamente 

ao aluno. 

Os vídeos das aulas estarão disponíveis em formato mp4. Caso não seja possível enviá-los 

diretamente ao aluno, serão publicados em alguma plataforma de fácil acesso.  

V. Métodos e critérios de avaliação 

As avaliações, que serão atividades assíncronas, consistirão em testes e listas de exercícios, 

realizados na plataforma apropriada. Os testes serão avaliações individuais com o prazo de 

entrega de um dia.  As listas de exercícios não serão necessariamente individuais e terão prazo 

de entrega de uma semana. 

Haverá um teste para cada unidade e, no total, os testes corresponderão a 50% da nota. Os 

outros 50% correspondem às listas de exercícios. Em princípio, não há um número fixo de 

listas de exercício, o que ficará a critério do professor. 

Para ser aprovado, o aluno deverá apresentar nota final acima de 60%. 

Datas previstas para as atividades: 

Atividade Data Descrição 

1 23/09 Simulação de atividades na plataforma 

2 23/09 Simulação de atividades na plataforma 

3 30/09 Simulação de atividades na plataforma 

4 30/09 Simulação de atividades na plataforma 

5 07/10 Primeira lista 

6 14/10 Primeiro teste 

7 21/10 Segunda lista 

8 04/11 Segundo teste 

9 11/11 Terceira lista 

10 18/11 Terceiro teste 
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VI. Bibliografia 

Bibliografia básica: 

FONSECA, J. S. & MARTINS, G. A. Curso de Estatística. Atlas, 1993. 

MORETIN, P. & BUSSAB, W. Estatística Básica. São Paulo: Atual, 1998. 

WONNACOTT, T. H. & WONNACOTT, R. J. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: LCT, 1980. 

 

Bibliografia complementar: 

CRESPO, A. A. (2009). Estatística fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva. 

PINHEIRO, J. I. et al. (2009). Estatística Básica, a Arte de Trabalhar com Dados. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 
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Plano de ensino adaptado para disciplina Cálculo de Probabilidades I (EST029) 

Professor: Fabrício Vieira Oliveira. 

Email: vieira.fabricio@ufjf.br. 

 

I. Objetivos 

a - Compreender a natureza e importância dos métodos probabilísticos e estatísticos; 

b - Saber definir e calcular probabilidades; 

c - Aplicar o conceito de variável aleatória e diferenciar a natureza contínua e discreta de 

variáveis; 

d - Calcular o valor esperado e momentos de variáveis aleatórias e conhecer suas aplicações. 

 

II. Unidades programáticas 

Unidade I: introdução à teoria de conjuntos, técnicas de contagem, introdução à 

probabilidade. 

Unidade II: variáveis aleatórias, distribuições discretas unidimensionais, distribuições 

contínuas unidimensionais, esperança e variância de variáveis discretas e contínuas. 

Unidade III: momentos de variáveis aleatórias, funções de variáveis aleatórias. 

 

III. Metodologia de ensino 

Para a apresentação do conteúdo serão utilizados os seguintes recursos assíncronos: 

 Apresentação em slides de cada aula em um formato que possa ser impresso pelo 

próprio aluno; 

 Uma aula em vídeo para cada apresentação em slide e orientada pela mesma;  

Também será utilizado o seguinte recurso síncrono: 

 Reuniões virtuais para discussão das aulas e resolução de exercícios. 

As reuniões virtuais ocorrerão no horário convencional da disciplina, de quatro horas 

semanais. Além desse horário, haverá um horário para atendimento ao aluno, de duas horas 

semanais, o qual, se necessário, poderá ocorrer também por reuniões virtuais. 

 Tópicos previstos para cada aula: 

Aula Data Tema 

1 22/09 Apresentação da disciplina 

2 24/09 Teoria dos conjuntos 

3 29/09 Técnicas de contagem 

4 01/10 Definição de probabilidade 

5 06/10 Probabilidade condicional 

6 08/10 O conceito de variável aleatória 

7 13/10 O conceito de variável aleatória 

8 15/10 Variáveis aleatórias discretas 

mailto:vieira.fabricio@ufjf.br
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9 20/10 Variáveis aleatórias discretas 

10 22/10 Variáveis aleatórias contínuas 

11 27/10 Variáveis aleatórias contínuas 

12 29/10 Distribuições conjuntas 

13 03/11 Distribuições conjuntas 

14 05/11 Funções de variáveis aleatórias 

15 10/11 Momentos de variáveis aleatórias 

16 12/11 Funções geradoras de momentos 

17 17/11 Funções geradoras de momentos 

 

IV. Materiais didáticos 

A apresentação em slides de cada aula será produzida com auxílio de um editor de texto e 

estará disponível em formato pdf, bem como listas de exercícios. Serão enviadas diretamente 

ao aluno. 

Os vídeos das aulas estarão disponíveis em formato mp4. Caso não seja possível enviá-los 

diretamente ao aluno, serão publicados em alguma plataforma de fácil acesso.  

V. Métodos e critérios de avaliação 

As avaliações, que serão atividades assíncronas, consistirão em testes e listas de exercícios, 

realizados na plataforma apropriada. Os testes serão avaliações individuais com o prazo de 

entrega de um dia.  As listas de exercícios não serão necessariamente individuais e terão prazo 

de entrega de uma semana. 

Haverá um teste para cada unidade e, no total, os testes corresponderão a 50% da nota. Os 

outros 50% correspondem às listas de exercícios. Em princípio, não há um número fixo de 

listas de exercício, o que ficará a critério do professor. 

 

Para ser aprovado, o aluno deverá apresentar nota final acima de 60%. 

 

Datas previstas para as atividades: 

Atividade Data Descrição 

1 22/09 Simulação de atividades na plataforma 

2 24/09 Simulação de atividades na plataforma 

3 29/09 Simulação de atividades na plataforma 

4 01/10 Simulação de atividades na plataforma 

5 06/10 Primeira lista 

6 08/10 Primeiro teste 

7 27/10 Segunda lista 

8 29/10 Segundo teste 

9 17/11 Terceira lista 

10 19/11 Terceiro teste 

 

 

VI. Bibliografia 
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Bibliografia básica: 

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. Edição revista. 7 ed. 

EDUSP, 2007.  

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações e Estatística. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2000. 

Bibliografia complementar: 

JAMES, B. Probabilidade: um curso de nível intermediário. Rio de janeiro: Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada, 1981. 

ROSS, S. A. First Course in Probability. 6 ed. New York: McMillan Publishing Company, 2005. 
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Plano de ensino adaptado para a disciplina Estatística Aplicada à Engenharia I (EST061)  

 

Professor: Fabrício Vieira Oliveira. 

Email: vieira.fabricio@ufjf.br. 

 

I. Objetivos 

a - Compreender a natureza e importância dos métodos estatísticos; 

b - Identificar as aplicações da Estatística no campo da Engenharia; 

c - Aplicar corretamente os métodos estatísticos. 

 

II. Unidades programáticas 

Unidade I: distribuições de probabilidades conjuntas e teoria de confiabilidade. 

Unidade II: inferência estatística, distribuição amostral, teste de hipóteses para uma única 

amostra. 

Unidade III: teste de hipóteses para duas amostras, regressão linear, planejamento de 

experimentos. 

 

III. Metodologia de ensino 

Para a apresentação do conteúdo serão utilizados os seguintes recursos assíncronos: 

 Apresentação em slides de cada aula em um formato que possa ser impresso pelo 

próprio aluno; 

 Uma aula em vídeo para cada apresentação em slide e orientada pela mesma;  

Também será utilizado o seguinte recurso síncrono: 

 Reuniões virtuais para discussão das aulas e resolução de exercícios. 

As reuniões virtuais ocorrerão no horário convencional da disciplina, de quatro horas 

semanais. Além desse horário, haverá um horário para atendimento ao aluno, de duas horas 

semanais, o qual, se necessário, poderá ocorrer também por reuniões virtuais. 

 Tópicos previstos para cada aula: 

Aula Data Tema 

1 22/09 Apresentação da disciplina 

2 24/09 Distribuições de probabilidades conjuntas 

3 29/09 Distribuições de probabilidades conjuntas 

4 01/10 Teoria de confiabilidade 

5 06/10 Teoria de confiabilidade 

6 08/10 Inferência estatística 

7 13/10 Distribuição amostral 

8 15/10 Intervalos de confiança 

9 20/10 Teste de hipóteses para a média 

10 22/10 Teste de hipóteses para a proporção  

mailto:vieira.fabricio@ufjf.br
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11 27/10 Teste de hipóteses para a variância 

12 29/10 Teste de hipóteses para duas amostras 

13 03/11 Teste t emparelhado 

14 05/11 Teste não paramétrico para duas médias 

15 10/11 Teste não paramétrico para duas variâncias 

16 12/11 Teste para proporção de duas populações 

17 17/11 Planejamento de experimentos 

18 19/11 Planejamento de experimentos 

19 24/11 Planejamento de experimentos 

 

IV. Materiais didáticos 

A apresentação em slides de cada aula será produzida com auxílio de um editor de texto e 

estará disponível em formato pdf, bem como listas de exercícios. Serão enviadas diretamente 

ao aluno. 

Os vídeos das aulas estarão disponíveis em formato mp4. Caso não seja possível enviá-los 

diretamente ao aluno, serão publicados em alguma plataforma de fácil acesso.  

V. Métodos e critérios de avaliação 

As avaliações, que serão atividades assíncronas, consistirão em testes e listas de exercícios, 

realizados na plataforma apropriada. Os testes serão avaliações individuais com o prazo de 

entrega de um dia.  As listas de exercícios não serão necessariamente individuais e terão prazo 

de entrega de uma semana. 

Haverá um teste para cada unidade e, no total, os testes corresponderão a 50% da nota. Os 

outros 50% correspondem às listas de exercícios. Em princípio, não há um número fixo de 

listas de exercício, o que ficará a critério do professor. 

Para ser aprovado, o aluno deverá apresentar nota final acima de 60%. 

Datas previstas para as atividades: 

Atividade Data Descrição 

1 22/09 Simulação de atividades na plataforma 

2 24/09 Simulação de atividades na plataforma 

3 29/09 Simulação de atividades na plataforma 

4 01/10 Simulação de atividades na plataforma 

5 06/10 Primeira lista  

6 08/10 Primeiro teste 

7 27/10 Segunda lista 

8 29/10 Segundo teste 

9 19/11 Terceira lista 

10 24/11 Terceiro teste 

 

VI. Bibliografia 
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Bibliografia básica: 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C; HUBELE, N. F. Estatística aplicada à engenharia. 2ª Ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

Bibliografia complementar: 

DEVORE, J. L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: Cengage, 

2011. 

MEYER, P. L. Probabilidade: aplicações à estatística. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 5 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 



 

Plano de Curso à Distância 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST029-A                  

        Disciplina: Cálculo de Probabilidades 1  

        Professor(a): Gustavo de Carvalho Lana 

        Ano/Semestre: 2020/1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): Gustavo de Carvalho Lana 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 horas Ter 16h-18h  

Qui 16h-18h  

 
 

2 – EMENTA 

Introdução à teoria dos conjuntos. Técnicas de contagem. Introdução à probabilidade. Variáveis 

aleatórias. Distribuições discretas unidimensionais. Distribuições contínuas unidimensionais. 

Valor esperado e variância de variáveis aleatórias. Momentos de variáveis aleatórias. Funções de 

variáveis aleatórias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1. Análise combinatória: O princípio básico da contagem; Permutações; Combinações; 

Coeficientes multinomiais. 

2. Axiomas da probabilidade: Espaço amostral e eventos; Axiomas da probabilidade; Algumas 

proposiçõe simples; Espaços amostrais com resultados igualmente prováveis. 

3. Probabilidade condicional e independência: Probabilidades condicionais; Fórmulas de Bayes; 

Eventos independentes. 

4. Variáveis aleatórias: Variáveis aleatórias discretas; Valor esperado; Esperança de uma função 

de uma variável aleatória; Variância; As variáveis aleatórias binomiais e de Bernoulli; A variável 

aleatória de Poisson; Outras distribuições de probabilidade discretas; Valor esperado de somas 

de variáveis aleatórias. 

5. Variáveis aleatórias contínuas: Esperança e variância de variáveis aleatórias contínuas; A 

variável aleatória uniforme; Variáveis aleatórias normais; Variáveis aleatórias exponenciais; 

Outras distribuições contínuas; A distribuição de uma função de uma variável aleatória 

6. Funções geradoras de momentos. 

 
 

 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 

Avaliação 

Conteúdo Programático 

Prova 1 

Prova 2 

Prova 3 

Prova 4 

13/10 

27/10 

10/11 

26/11 

25 

25 

25 

25 

Prova Escrita 

Prova Escrita 

Prova Escrita 

Prova Escrita 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 6. 

- - - - - 

 

 
 



5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Sexta 14h-16h 

 
 

6 - METODOLOGIA DE ENSINO À DISTÂNCIA 

Além da bibliografia, serão gravadas aulas que serão disponibilizadas aos alunos como um 

arquivo para download. As aulas gravadas serão slides com voz explicando o conteúdo dos 

slides. Horários serão disponibilizados para os alunos que desejarem retirar dúvidas em tempo 

real. Nestes horário atenderei os alunos por meio de ferramentas como o Google Meet ou o 

Zoom. Sempre estarei disponível nos dias e horários da disciplina, mas encontros também 

poderão ocorrer em outros horários caso haja comum acordo. 

 

Como os principais livros de probabilidades não estão legalmente disponibilizados em formato 

digital, um material escrito com o conteúdo da disciplina e das aulas gravadas será 

disponibilizado aos alunos. 

 

As provas mencionadas no item 4 serão realizadas da seguinte forma: O material será 

disponibilizado na internet e os alunos terão 24 ou 48 horas para resolvê-los. A quantidade de 

horas poderá ser ajustada para mais ou para menos no andamento do curso. As eventuais 

alterações serão comunicadas com antecedência. 

 

Para poder acompanhar o curso os alunos deverão ter dispositivo com acesso a internet capaz de 

baixar arquivos, ver vídeos e compartilhar arquivos. Finalmente, os alunos também deverão 

saber como tirar fotos ou digitalizar (o que achar mais conveniente) uma folha com resolução de 

exercícios e compartilhar o arquivo resultante. Estarei disponível para tentar resolver eventuais 

problemas técnicos dos alunos.  

 
 
 

7 – BIBLIOGRAFIA 

Principal: 

Ross, Sheldon; Probabilidade: Um Curso Moderno com Aplicações. Bookman. (E-book disponível 

no acervo digital da UFJF) 

 

Auxiliares: 

Meyer, Paul; Probabilidade – Aplicações à Estatística. LTC. 

 

 

 

Juiz de Fora, 18 de Setembro de 2020. 

Prof. Gustavo de Carvalho Lana 
 



 EST028 – Introdução à Estatística 

Professor: Joaquim Henriques Vianna Neto 

OBJETIVO: 

Apresentar e discutir os principais métodos de apresentação e análise de dados da estatística descritiva, assim 

como apresentar uma introdução à teoria de probabilidades e sua utilização em alguns métodos de inferência. 
 PROGRAMA DA DISCIPLINA: 

1) Estatística Descritiva:  

a) Dados brutos; 

b) Organização e apresentação dos dados; 

c) Tabelas; 

d) Gráficos; 

e) Medidas de localização: média, mediana, moda; 

f) Medidas de variabilidade: desvio médio absoluto, variância, desvio padrão, coeficiente de variação; 

g) Medidas de assimetria; 

h) Medidas de curtose; 

2) Instrodução à probabilidade: 

a) Revisão sobre operações entre conjuntos (teoria dos conjuntos); 

b) Espaços amostrais e eventos;  

c) Definições e interpretações de probabilidades: definição clássica, definição geométrica, definição 

subjetiva. 

d) Resultados de probabilidade. 

e) Probabilidade condicional; 

f) Resultados de probabilidade condicional: teorema da multiplicação (ou regra do produto); teorema da 

probabilidade total; teorema de Bayes. 

g) Independência entre eventos;  

3) Variáveis Aleatórias: 

a) Variáveis aleatórias discretas; 

b) Variáveis aleatórias contínuas;  

c) Valor esperado e suas propriedades. 

d) Variância e suas propriedades. 

e) Principais variáveis aleatórias aleatórias discretas: Bernoulli e binomial. 

f) Principal distribuição para variáveis aleatórias contínuas: Distribuição Normal. 

4) Introdução à Inferência: 

a) Noções de amostragem: amostragem aleatória simples; amostragem sistemática; amostragem 

estratificada; amostragem por conglomerados. 

b) Distribuições amostrais: conceitos introdutórios; distribuição de uma estatística; 

c) Estatísticas e variáveis aleatórias; distribuição amostral da média. 

d) Estimação: noções de estimação pontual; noções de estimação intervalar; noções de testes de 

significância. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (PARA TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA): 
BÁSICA: 
MAGALHÃES, M. M., e LIMA, A. C. P. de (2010). Noções de Probabilidade e 

Estatística. 7. ed. São Paulo: EDUSP. 

SOARES, J. F., FARIAS, A. A., CÉSAR, C. C. (2002). Introdução à Estatística. 3. ed. 

Rio de Janeiro: LTC. 

BUSSAB, W. O. e MORETIN, P. A. (2009) Estatística Básica. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva. 

 
BIBLIOGRAFIA EM FORMATO DIGITAL: 

Apostilas e notas de aula do professor disponíveis em www.ufjf.br/joaquim_neto 

 
Aplicativo(s) necessário(s): Esta disciplina irá utilizar a plataforma Google Meet e a plataforma www.didatika.com.br (disponível em 

versão web e aplicativo Android). Para utilização do Google Meet, se faz necessário que seja disponibilizado o acesso ao professor por 

um período de vídeo-conferência de 2 horas com compartilhamento de tela para exposição do conteúdo. 
 

Procedimentos didáticos: Aulas expositivas ao vivo com uso de plataforma digital (Google Meet). Notas de aulas em meio digital 

serão previamente disponibilizadas aos alunos através da plataforma www.didatika.com.br e da página pessoal do professor 

www.ufjf.br/joaquim_neto. Envio e recebimento de atividades com notificações push via plataforma www.didatika.com.br. 
 

Equipamentos e condições necessárias 

Internet banda larga de alta velocidade (mínimo de 10Mb) e computador/notebook ou tablet para adequado acompanhamento das 

vídeo-aulas bem como submissão de atividades. 
 

Avaliações: 

Avaliação Valor Datas/tempo de entrega 

Entrega de exercícios individuais 70 1h após solicitação 

Listas de exercícios 30 1 semana após fim do capítulo 

 

http://www.didatika.com.br/


 EST018 – Introdução à Bioestatística 

Cursos: Odondologia, Fisioterapia e Nutrição 

Professor: José Jonas Pereira 

OBJETIVO: 
Desenvolver uma intuição para os principais conceitos que sustentam a análise estatística de dados, aprender a 

analisar e tirar conclusões científicas a partir de dados numéricos. 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA: 
1. Introdução 

a. Apresentação/Histórico 
 

2. Análise exploratória de dados 

a. Classificação de variáveis  

b. Representação gráfica de variáveis quantitativas. 

c. Representação gráfica de variáveis qualitativas. 

d. Medidas de posição, de dispersão e forma. 
 

3. Introdução à Probabiidade 

a. Definição  

b. Teoremas de Probabilidade 

c. Probabilidade Condicional 

d. Teorema de Bayes  

e. Variáveis aleatória discretas 

f. Variáveis aleatória continuas 

 

4. Distribuições de Probabilidade 

a. Modelo Normal 

b. Modelo Binomial 
 

5. Amostragem e Inferência Estatística 

a. Estimação, Pontual e por Intervalo (para proporções e médias) 

b. Testes de hipóteses para proporções e médias (uma e duas populações) 

c. Comparações entre duas amostras independentes e emparelhadas  

 

6. Testes não-paramétricos 

a. Testes de independência (testes qui-quadrado) 

b. Testes de Wilcoxon para amostras independentes e emparelhadas 

c. Teste de Kruskal-Wallis 

 

 

 

Bibliografia 

 

- Básica: 
 

- Rosner, Bernard. Fundamentos de Bioestatística. Tradução da 8ª. Edição norte-americana. Editora Cengage Learning. 2017. 

480p. 

- Notas de aula do professor. 

 

- Complemetar: 

 
- Vieira, Sonia. Introdução à Bioestatística. 3a. Ed. Rio de Janeiro, Campus. 1998. 

- Vieira, Sonia. Bioestatística: Tópicos Avançados. Rio de Janeiro, Campus. 2003. 

- ARANGO, H.G. Bioestatística Teórica e Computacional. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2001 

- Callegari-Jacques, Sidia M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003 

- Pagano, Marcello & Gauvreau, Kimberlee. Princípios de Bioestatística. São Paulo: Thomson, 2004 

 

- Sites: 

- http://www.lock5stat.com/StatKey/ 

http://www.lock5stat.com/StatKey/


Openstat - https://www.openstat.info/OpenStatMain.htm 

 

Procedimentos didáticos: 

Encontros virtuais, disponibilização de notas de aulas e material didático com uso da plataforma digital MOODLE. 

 

 

Avaliações: 

Avaliações Data Valor 
Tipo de valiação 

Conteúdo Programático 

Prova 01 
Definir 35% Prova - online Estatística descritiva e 

probabilidade 

Prova 02 
Definir 35% Prova- online Distrib de probabilidade, 

estimação, teste de hipóteses 

Trabalho 
Definir 20% Trabalho Prático Envolve todo conteúdo 

Listas de exercícios 
Definir 10% Exercícios Distribuídas ao longo do 

semestre engloba todo conteúdo 

2ª chamada     

 
 

 

https://www.openstat.info/OpenStatMain.htm


 EST019 – Bioestatística 

Curso: Farmácia e Bioquímica 

Professor: José Jonas Pereira 

OBJETIVO: 
Desenvolver uma intuição para os principais conceitos que sustentam a análise estatística de dados, aprender a 

analisar e tirar conclusões científicas a partir de dados numéricos. 

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA: 
1. Introdução 

a. Apresentação/Histórico 
 

2. Análise exploratória de dados 

a. Classificação de variáveis  

b. Representação gráfica de variáveis quantitativas. 

c. Representação gráfica de variáveis qualitativas. 

d. Medidas de posição, de dispersão e forma. 
 

3. Introdução à Probabiidade 

a. Definição  

b. Teoremas de Probabilidade 

c. Probabilidade Condicional 

d. Teorema de Bayes  

e. Variáveis aleatória discretas 

f. Variáveis aleatória continuas 

 

4. Distribuições de Probabilidade 

a. Modelo Normal 

b. Modelo Binomial 
5. Amostragem e Inferência Estatística 

a. Estimação, Pontual e por Intervalo (para proporções e médias) 

b. Testes de hipóteses para proporções e médias (uma e duas populações) 

c. Comparações entre duas amostras independentes e emparelhadas  

6. Testes não-paramétricos 

a. Testes de independência (testes qui-quadrado) 

b. Testes de Wilcoxon para amostras independentes e emparelhadas 

 

 

 

Bibliografia 

 

- Básica: 
 

- Rosner, Bernard. Fundamentos de Bioestatística. Tradução da 8ª. Edição norte-americana. Editora Cengage Learning. 2017. 

480p. 

- Notas de aula do professor. 

 

- Complemetar: 

 
- Vieira, Sonia. Introdução à Bioestatística. 3a. Ed. Rio de Janeiro, Campus. 1998. 

- Vieira, Sonia. Bioestatística: Tópicos Avançados. Rio de Janeiro, Campus. 2003. 

- ARANGO, H.G. Bioestatística Teórica e Computacional. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2001 

- Callegari-Jacques, Sidia M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003 

- Pagano, Marcello & Gauvreau, Kimberlee. Princípios de Bioestatística. São Paulo: Thomson, 2004 

 

- Sites: 

- http://www.lock5stat.com/StatKey/ 

Openstat - https://www.openstat.info/OpenStatMain.htm 

 

http://www.lock5stat.com/StatKey/
https://www.openstat.info/OpenStatMain.htm


Procedimentos didáticos: 

Encontros virtuais, disponibilização de notas de aulas e material didático com uso da plataforma digital MOODLE. 

 

Avaliações: 

Avaliações Data Valor 
Tipo de valiação 

Conteúdo Programático 

Prova 01 
Definir 35% Prova - online Estatística descritiva e 

probabilidade 

Prova 02 
Definir 35% Prova- online Distrib de probabilidade, 

estimação, teste de hipóteses 

Trabalho 
Definir 20% Trabalho Prático Envolve todo conteúdo 

Listas de exercícios 
Definir 10% Exercícios Distribuídas ao longo do 

semestre engloba todo conteúdo 

2ª chamada     

 
 

 



 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Código-Turma: EST012C                 

Disciplina: Elementos de Estatística  

Professor(a): José Antônio da Silva Reis 

Ano/Semestre: 2020/1  

Coordenador(a)da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga HoráriaSemestral: 60 ha 

sexta-feira – 19h 

às 23 h 

Faculdade 

de 

Economia 

  

 
 

2 – EMENTA 

1- Introdução 

2- Representação gráfica e tabular dos dados estatísticos. 

3- Medidas de tendência central, de dispersão, de assimetria e de curtose. 

4 – Análise exploratória de dados 

4- Cálculo e probabilidade: introdução, conceitos axiomáticos de probabilidade. 

5- Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade  

6- Distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias discretas 

7 – Esperança matemática, variância e desvio padrão de uma variável aleatória  

discreta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

3.1. INTRODUÇÃO 

3.1.1.Definição de Estatística 

3.1.2.População, amostra, recenseamento e amostragem 

3.1.3. Variáveis 
3.1.4.Fases de um trabalho estatístico 

3.1.5.Alguns planos amostrais 

3.1.6.Banco de dados 

 

3.2.ANÁLISE EXPLORATÓRIA UNIDIMENSIONAL DE DADOS 

3.2.1. Tabelas estatísticas 

3. 2.2. Elementos de uma tabela 
3. 2.3. Sinais convencionais 

3.2.4. Normas de representação tabular 
3.2.5. Distribuição de freqüência 



3.2.6.Gráficos de uma distribuição de frequência: ramos e folhas, gráfico de 

colunas ou de barras, gráfico de setores, histograma e ogiva de Galton  

3.2.7. Medidas de tendência central: média aritmética, mediana, moda e percentis 
3.2.8.Medidas de dispersão: amplitude total, desvio interquartílico, variância, 

desvio padrão, e coeficiente de variação 
3.2.9. Medidas de assimetria e de curtose: coeficientes de assimetria e coeficientes 

de curtose 
3.2.5.Análise de dados a partir das estatísticas de ordem: estatísticas de ordem e 

gráfico de caixa(boxplot) 

 

3.3.ANÁLISE EXPLORATÓRIA BIDIMENSIONAL DE DADOS 

3.3.1. Duas variáveis qualitativas 

3. 3.2. Uma variável qualitativa e uma variável quantitativa 
3. 3.3. Duas variáveis quantitativas 

 
3.4. NOÇÕES DE CÁLCULO E PROBABILIDADE 

3.4.1. Experimento aleatório 
3.4.2. Espaço amostral 

3.4.3. Eventos 
3.4.4. Freqüência relativa de um evento 

3.4.5. Definição de probabilidade 

3.4.6. Cálculo da probabilidade de um evento na prática 
3.4.7. Probabilidade condicional e independência de eventos 

3.4.8. Propriedades da probabilidade 
3.4.9. Variável aleatória 

 
3.5. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE 

3.5.1. Definições 
3.5.2. Distribuição de probabilidade de uma variável aleatória unidimensional 

discreta 
3.5.3. Distribuição de probabilidade de uma variável aleatória unidimensional 

contínua 
3.5.4. Função de distribuição acumulada 

3.5.5. Variável aleatória bidimensional 
3.5.6. Distribuição de probabilidade conjunta de uma variável aleatória 

bidimensional discreta 

3.5.7. Distribuição de probabilidade conjunta de uma variável aleatória 
bidimensional contínua 

3.5.8. Distribuições marginais 
3.5.9. Variáveis aleatórias independentes 

3.5.10. Parâmetros de uma variável aleatória unidimensional 
3.5.11. Parâmetros de uma variável aleatória bidimensional 

 
 

 
Variáveis aleatórias: variáveis aleatórias unidimensionais bidimensionais (discretas 

e contínuas); distribuições acumuladas e parâmetros. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 

Avaliação 

Conteúdo Programático 

1.ª avaliação 

 

2.ª avaliação 

A 

confirmar 

A 

confirmar 

 
40 

 

40 

Prova 

 

Prova 

 

Itens 1, 2, 3 e 4 da ementa 

 

Itens 5, 6 e 7 da ementa 
 

2ª chamada A confirmar 40 A confirmar  O mesmo da avaliação  

 

 

 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Segunda-feira: 17h às 19h 

 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 

 

SPIEGEL, Murray R.. Estatística. Editora Mc Graw-Hill do Brasil. São Paulo, 1985. 

          
BUSSAB, Wilton e MORETIN, Pedro. Estatística Básica. São Paulo, 1988 

 
SOARES, José Francisco et all. Introdução Estatística. Guanabara Koogan. Rio 

de Janeiro, 1991 

 

 

 

 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

 

 

 



 

Plano de Curso 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Código-Turma: EST018B                 

Disciplina: Introdução à Bioestatística  

Professor(a): José Antônio da Silva Reis 

Ano/Semestre: 2020/1  

Coordenador(a)da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: 

3104 
Carga HoráriaSemestral: 60 ha 

sexta-feira – 14h às 

18 h 

 

  

 
 

2 – EMENTA 

1- Introdução 

2- Representação gráfica e tabular dos dados estatísticos. 

3- Medidas de tendência central, de dispersão, de assimetria e de curtose. 

4 – Análise exploratória de dados 

4- Cálculo e probabilidade: introdução, conceitos axiomáticos de probabilidade. 

5- Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade  

6 – Inferência Estatística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

3.1. INTRODUÇÃO 
 Definição de Estatística. População. Amostra. Censo ou recenseamento. 

Amostragem. Tipos de variável. Escala. Níveis de mensuração de uma variável. 
Modelo. Divisões da Estatística. Escrita dos números. Ordem de grandeza de um 

número.Arredondamento de números. Notação. Tabelas e quadros. Banco de 

dados.  

 
3.2. REPRESENTAÇÃO TABULAR E GRÁFICA DOS DADOS 
 Representação tabular. Elementos de uma tabela. Esquema geral de uma 
tabela. Sinais convencionais. Tabelas simples e tabelas múltiplas. Tabelas de 

simples entrada e tabelas de múltiplas entradas. Normas de representação tabular. 
Séries estatísticas. Distribuição de freqüência.  

Representação gráfica.Regras da representação gráfica. Gráficos de colunas (ou 

de barras). Gráficos de setores. Gráficos de colunas (ou barras) justapostas, 

superpostas e compostas. Gráfico de curva. Gráficos de uma distribuição de 

freqüência. Gráfico de ramos e folhas. 
 



3.3.MEDIDAS ESTATÍSTICAS  

Medidas de tendência central ou de posição: médias, mediana, e 

moda.Medidas de dispersão: amplitude total, desvio médio, variância, desvio 

padrão, e coeficiente de variação. Medidas de assimetria e de curtose: coeficientes 

de assimetria e coeficientes de curtose.Análise de dados a partir dos percentis.  

Gráfico de caixa(boxplot). 

 
3.4. NOÇÕES DE CÁLCULO E PROBABILIDADE 

Experimento aleatório. Espaço amostral. Eventos. Freqüência relativa de 
um evento. Definição de probabilidade. Cálculo da probabilidade de um evento. 

Propriedades da probabilidade. Probabilidade condicional e independência de 
eventos.  

 
3.5. VARIÁVEL ALATÓRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE 

Variável aleatória. Distribuição de probabilidade. Distribuições binomial e 
normal de probabilidade. 

 
3.5. INFERÊNCIA ESTATÍSTICA 

Definição. Estimação de parâmetros. Testes de hipóteses 
 

 

 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor Tipo de 

Avaliação 

Conteúdo Programático 

1.ª avaliação 

 

2.ª avaliação 

A 

confirmar 

A 

confirmar 

 
40 

 

40 

Prova 

 

Prova 

 

Itens 1, 2, 3 e 4 da ementa 

 

Itens 5, 6 e 7 da ementa 
 

2ª chamada A confirmar 40 A confirmar  O mesmo da avaliação  

 

 

 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Segunda-feira: 17h às 19h 

 
 

6 – BIBLIOGRAFIA 

 

SPIEGEL, Murray R.. Estatística. Editora Mc Graw-Hill do Brasil. São Paulo, 1985. 
          

BUSSAB, Wilton e MORETIN, Pedro. Estatística Básica. São Paulo, 1988 
 

SOARES, José Francisco et all. Introdução Estatística. Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro, 1991 

 

 

 

 

 



7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 
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PLANO DE CURSO 

Disciplina: EST073 – Análise Multivariada (ERE/2020-1) 

Site: http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato 

Docente Horário Atendimento E-mail 

Gustavo de Carvalho Lana A ser definido gustavolana@ice.ufjf.br   

Lupércio F. Bessegato  A ser definido lupercio.bessegato@ufjf.edu.br 

 

OBJETIVO: 

Conhecer e aplicar os principais modelos multivariados de dependência e interdependência. 

Desenvolver a capacidade de aplicar e escolher o modelo multivariado mais adequado para analisar 

e modelar o problema apresentado, de acordo com o contexto real da aplicação. Conhecer e manusear 

a linguagem R aplicar estes modelos.  

UNIDADES PROGRAMÁTICAS: 

1- Vetores aleatórios e distribuições multivariadas: Introdução. Vetores aleatórios. Geometria 

amostral e amostragem aleatória. Decomposição espectral de matriz de covariâncias e de 

correlação. Distribuições de probabilidades multivariadas. 

2- Análise de componentes principais: Modelos para análise de componenentes principais. Número 

de componentes e estrutura. Inferência para análise de componentes principais. 

3- Análise fatorial: Modelos paramétricos lineares de análise fatorial. Estimação dos parâmetros. 

Ajuste de modelo. Rotação. Estimação dos escores dos fatores. Aplicações à análise exploratória. 

4- Análise de agrupamentos e análise discriminante: Distâncias de similaridade. Métodos 

aglomerativos hierárquicos. Métodos não hierárquicos. Determinação do número de clusters. 

Análise discriminante: classificação e discriminação de dois grupos; classificação e discriminação 

de múltiplos grupos.  

5- Análise canônica: Modelo para análise de correlação canônica. Associação e redundância. Análise 

de correlação canônica parcial e biparcial. Previsão e validade em regressão multivariada com 

análise de correlação canônica. Seleção de variáveis. 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

− Ambiente Virtual de Aprendizagem: Será utilizado dentre aqueles disponibilizados pela UFJF, o 

qual funcionará como local de realização das ações educacionais, sendo primordialmente uma 

ferramenta de interação assíncrona envolvendo docente, tutores e discentes. No decorrer do 

desenvolvimento da disciplina será priorizada a realização de atividades assíncronas. 

− Apresentação de conteúdo: serão utilizados os seguintes meios para apresentação de conteúdos: 

• Apresentação em slides ou outro tipo de material escrito de cada cada módulo em estudo, em 

formato digital de leitura por software livre ou em html. 

• Vídeo aulas de unidades temáticas em estudo, com abordagem teórico e prática, em mp4 ou 

mpeg. 

• Solução computacional direta ou dirigida de problemas aplicados de análise e modelagem de 

dados multivariados, com uso de conjuntos de dados disponíveis no R ou em plataformas 

públicas (Kaggle, livros didáticos, etc.) ou aqueles disponibilizados pelo professor 

− Comunicação assíncrona: sempre que possível, será constituído fórum no ambiente virtual de 

aprendizagem disponibilizado pela UFJF que funcionará de maneira assíncrona. Ele será 

estruturado como um ambiente de interatividade entre os discentes da disciplina e o docente e 

tutor. Seu objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas em desenvolvimento na 

disciplina e tirar dúvidas com relação aos exercícios e aplicações. O Fórum é aberto pelo docente 

ao apresentar uma situação problema. O discente se posiciona frente a esta situação utilizando o 

que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação 

é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às 

http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato
mailto:gustavolana@ice.ufjf.br
mailto:lupercio.bessegato@ufjf.edu.br
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postagens de seus colegas, de forma dinâmica e construtiva. Nesses mesmos moldes, serão 

implementadas Listas de Discussão, de maneira que qualquer integrante do grupo possa propor 

uma questão para discussão por todos os    participantes do grupo. Essas ferramentas possibilitarão 

que o discente verifique, ao longo do período de ministração da disciplina, a evolução de sua 

aprendizagem em relação a um determinado assunto discutido. Por outro lado, serão usados o e-

mail preferencialmente para manter o vínculo dos alunos com o curso por meio de sua 

comunicação com o docente e os tutores, além de mural, com mensagens que podem ser dirigidas a 

todos ou a alguém   em   particular, com a finalidade de lembrar datas importantes, para marcar 

encontros entre discentes, etc. 

− Comunicação síncrona: eventualmente, será utilizado chat como uma forma de comunicação 

síncrona, ou seja, todos os participantes devem estar conectados em determinada hora. Essa 

comunicação pode ocorrer por escrito ou oralmente. 

− Atividades de ensino aprendizagem remotas síncronas: sua efetivação estará condicionada à 

percepção mais clara das disponibilidades reais dos discentes da disciplina, aos limites técnicos 

disponíveis ao docente.  e à adequação da metodologia a esses limites. Consistirá em um espaço 

em que o docente e os discentes poderão se encontrar para discutirem em tempo real, em dias 

predeterminados, nos mesmos dias da semana e horários cadastrados originalmente no SIGA ou 

em dia e horários acordados entre o docente e todos os discentes da disciplina. Esse tipo de 

atividade será usado para consolidar assuntos com os quais os alunos já tiveram contato, 

especialmente no caso de fechamento de módulos ou de unidades temáticas. 

− Ambiente colaborativo de aprendizagem: Eventualmente, pode-se estabelecer ambiente 

colaborativo em plataforma que se mostrar adequada. Neste ambiente de aprendizagem. Buscar-se-

á a interação de grupos de discentes por meio da produção colaborativa de tarefas, buscando a 

participação ativa dos alunos em todas as fases. Embora seja uma alternativa para dinamizar e 

tornar aprendizagem mais interessante, ela depende de uma infraestrutura adequada e do incentivo 

a uma certa mudança na postura do aluno e do professor. Além de uma melhoria no processo 

ensino-aprendizagem, este tipo de ambiente permite desenvolver o senso de trabalho em equipe 

e o engajamento, envolvimento e motivação dos participantes por meio da troca de experiências.  

− Sala de trabalho virtual: Eventualmente, poderá ser implementada, dependendo da disponibilidade 

dessa funcionalidade na plataforma de comunicação que será utilizada. Esse tipo de ambiente 

permitirá que os discentes se encontrem sem a presença do professor ou tutor, para estudarem, 

desenvolverem atividades em conjunto, etc. 

− Os estudos dirigidos e listas de exercícios serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem fornecido pela UFJF. Serão desenvolvidos em grupo e em ambiente colaborativo, 

com a intervenção eventual do docente.  

− Atendimento remoto com pequeno grupo de discentes para solução de dúvidas, a serem realizados 

em sala pública de plataforma de comunicação com utilização de banda compatível com a 

disponibilidade daquela utilizada pelo docente. 

− Avaliação da aprendizagem em ambiente virtual: Será buscado um processo contínuo e cumulativo 

de avaliação do desempenho do aluno, por meio de uma ampla variação de instrumentos de 

avaliação de aprendizagem. Entende-se a avaliação como parte integrante do processo formativo, 

integrando-se à prática pedagógica, no intuito de contribuir e retroalimentar o desenvolvimento das 

competências dos alunos. Sempre que possível, será efetuada uma webconferência, em plataforma 

de comunicação que se mostrar adequada, após a realização de tarefas para que os estudantes 

compartilhem o que estudaram e para que o docente possa usar como instrumento avaliativo. É 

fundamental apresentar as expectativas de aprendizagem de forma clara para os alunos antes de 

cada atividade de ensino, sendo que a estruturação das aulas em tópicos facilitará muito uma 

avaliação constante. Junto a cada conteúdo, o professor pode propor uma atividade avaliativa ou 

mesmo um projeto que será desenvolvido ao longo das unidades programáticas de todo um 

módulo. Para auxiliar os alunos a administrar melhor o tempo, será buscada uma diminuição das 

entregas das atividades avaliativas em pequenas etapas.  

MATERIAL DIÁTICO: 
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− Os elementos chave para reforçar a interatividade necessária ao ensino remoto são o preparo de 

materiais de auto-aprendizagem pedagogicamente adequados e a orientação feita por professores e 

tutores. Esses materiais devem conter atividades que desafiem os alunos e favoreçam o diálogo. As 

ações do professor e dos tutores devem motivar o aluno a fortalecer sua auto-aprendizagem e a 

colaborar com os outros alunos, de forma a ampliar a interação e o compromisso pedagógico no 

processo ensino aprendizagem. Essencialmente, os materiais didáticos compreenderão: 

• Apresentação slides em pdf. 

• Roteiros de estudos dirigidos em html no formato de blog. 

• Vídeo aulas youtube ou plataforma equivalentes ou em arquivos mp4 ou mpeg no ava 

preferencialmente dasacionais. 

• Objetos de aprendizagem disponíveis e de fácil acessibilidade cobrindo o conteúdo em questão. 

MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES: 

− O aproveitamento na disciplina será avaliado por meio de três iniciativas. O valor das avaliações 

está distribuído da seguinte forma: 

Avaliações Data Pontos 

Avaliação (individual e com consulta) A definir 40 

Estudos dirigidos (teóricos e aplicados) A definir 30 

Listas de exercícios (teóricos e aplicados) A definir 30 

− Os estudos dirigidos e as listas de exercícios serão desenvolvidos em grupo e de maneira 

colaborativa e entregues ao docente por meio de upload no ambiente virtual de aprendizagem 

disponibilizado pela UFJ, nos prazos definidos com antecipação. Os relatórios serão escritos por 

meio do R Markdown. 

− A avaliação será desenvolvida individualmente e cobrirá todo o conteúdo da disciplina. Ela será 

realizada em período determinado, com consulta ampla. O discente apresentará sua solução em R 

Markdown, com upload efetuado no período determinado, em ambiente virtual de aprendizagem 

adotado pela UFJF.  

BIBLIOGRAFIA: 

Básica: 

− BESSEGATO, L. F. Notas de aula do curso de análise multivariada. Juiz de Fora: Departamento 

de Estatística/UFJF, 2020. 

− HAIR JR., J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise multivariada 

de dados. 6ª. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

− STOCKBURGER, D. W. Multivariate statistics: Concepts, models, and applications. Missouri 

State University, 2016. 

− Seções específicas de desenvolvimento teórico e compptacional, além de exercícios selecionados 

dos livros abaixo relacionados, ambos relacionados na bibliografia original da disciplina: 

• EVERITT, B.; HOTHORN, T. An introduction to applied multivariate analysis with R. New 

York: Springer, 2011. < https://books.google.com.br> 

• JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W. Applied multivariate statistical analysis. 6th. Ed. New 

Jersey: Prentice Hall, 2007. 

Complementar: 

− FERREIRA, D. F. Estatística multivariada. Lavras: Editora UFLA, 2008. 

− JOBSON, J. D. Applied multivariate data analysis, vol. I e II. New Jersey: Springer Verlag, 

1992. 

− MINGOTI, S. A. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma 

abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

− TIMM, N. H. Applied multivariate data analysis. New York: Springer Verlag, 2002. 

https://books.google.com.br/
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ACESSO À BIBLIOGRAFIA: 

− O material bibliográfico complementar será disponibilizado de maneira excepcional no ambiente 

virtual de aprendizagem da disciplina, para uso excluisvamente para fins didáticos, sendo vedado 

seu compartilhamento fora desse ambiente. 

DEMANDA POR EQUIPAMENTOS E CONEXÃO: 

− Os discentes deverão possuir computador ou notebook, com leitor de pdf, de mp4, de mpeg, R e R 

Studios instalados e conexão à internet. A instalação deverá permitir a compilação em arquivos 

com extensão html e pdf(ou doc) de relatórios desenvolvidos no R Markdown. Além disso, 

eventualmente, necessitarão possuir dispositivo dotado de caixa de som, microfone e caâmera, com 

conexão à internet que suporte diálogo remoto, com áudio e vídeo habilitados.  

− O docente proverá meios de comunicação, em plataforma a ser definida de acordo com sua 

disponibilidade de banda de internet. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

− Não haverá prova substitutiva ou suplementar.  

− A apuração da frequência dos discentes ocorrerá a partir da participação nas atividades propostas e 

entrega de trabalhos nos prazos definidos no decorrer do desenvolvimento do presente plano de 

curso, em ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela UFJF. Será aprovado quanto à 

assiduidade, na disciplina, o aluno(a) que obtiver freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) das atividades desenvolvidas. É vedado o abono em faltas, salvo os casos 

expressos em lei (Regulamento Acadêmico de Graduação–RAG). 
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PLANO DE CURSO 

Disciplina: EST063 – Introdução às Ciências Estatísticas (ERE/2020-1) 

Site: http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato 

Docente Horário Atendimento E-mail 

Lupércio F. Bessegato  A ser definido lupercio.bessegato@ufjf.edu.br 

 

OBJETIVO: 

Apresentar o projeto do curso de Estatística, com ênfase na organização curricular, nos objetivos 

gerais do curso, em sua vocação e nas formas de implementação da interdisciplinaridade. Levar o 

aluno a pensar na universidade como espaço de convivência plural e de cultural. Entender a 

democracia e a cidadania como valores acadêmicos.  

UNIDADES PROGRAMÁTICAS: 

1- Apresentação do Curso de Estatística: Apresentação da estrutura acadêmica do Instituto de 

Ciências Exatas; apresentação das diretrizes curriculares, dos objetivos e da organização curricular 

e estrutura acadêmica do curso de Estatística; apresentação da estrutura e organização universitária, 

da normas e regulações acadêmicas e das perspectivas e possibilidades de atuação acadêmica e de 

construção de conhecimento no âmbito da universidade. 

2- Palestras de Profissionais e Pesquisadores das Áreas da Estatística: : Ciclo de palestras e 

seminários com profissionais das diversas áreas de atuação da Estatística. 

3- Educação e Cultura em Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão: História da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira; o 

negro e o indígena na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil; direitos humanos, diversidade e 

inclusão social; apresentação e discussão de perspectivas das relações entre estatística e trabalho, 

estatística e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras 

problemáticas centrais à sociedade contemporânea no que se refere ao reconhecimento e respeito às 

diferença. 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

− Ambiente Virtual de Aprendizagem: Será utilizado dentre aqueles disponibilizados pela UFJF no 

Google Classroom, o qual funcionará como local de realização das ações educacionais, sendo 

primordialmente uma ferramenta de interação assíncrona envolvendo docente, tutores e discentes. 

No decorrer do desenvolvimento da disciplina será priorizada a realização de atividades 

assíncronas. 

− Apresentação de conteúdo: serão utilizados os seguintes meios para apresentação de conteúdos: 

• Apresentação em slides ou outro tipo de material escrito de cada cada módulo em estudo, em 

formato digital de leitura por software livre ou em html. 

• Apresentação de palestras e seminários com profissionais das diversas área da Estatística e da 

Universidade. 

• Lives com diversas áreas da Universidade, representates de coletivos universitários, 

pesquisadores em direitos humanos, diversidade e inclusão.  

• Vídeo aulas de unidades temáticas em estudo, com abordagem teórico e prática, em mp4 ou 

mpeg. 

− Comunicação assíncrona: sempre que possível, será constituído fórum no ambiente virtual de 

aprendizagem disponibilizado pela UFJF que funcionará de maneira assíncrona. Ele será 

estruturado como um ambiente de interatividade entre os discentes da disciplina e o docente e 

tutor. Seu objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas em desenvolvimento na 

disciplina e tirar dúvidas com relação aos exercícios e aplicações. O Fórum é aberto pelo docente 

http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato
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ao apresentar uma situação problema. O discente se posiciona frente a esta situação utilizando o 

que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação 

é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às 

postagens de seus colegas, de forma dinâmica e construtiva. Nesses mesmos moldes, serão 

implementadas Listas de Discussão, de maneira que qualquer integrante do grupo possa propor 

uma questão para discussão por todos os    participantes do grupo. Essas ferramentas possibilitarão 

que o discente verifique, ao longo do período de ministração da disciplina, a evolução de sua 

aprendizagem em relação a um determinado assunto discutido. Por outro lado, serão usados o e-

mail preferencialmente para manter o vínculo dos alunos com o curso por meio de sua 

comunicação com o docente e os tutores, além de mural, com mensagens que podem ser dirigidas a 

todos ou a alguém   em   particular, com a finalidade de lembrar datas importantes, para marcar 

encontros entre discentes, etc. 

− Comunicação síncrona: eventualmente, será utilizado chat como uma forma de comunicação 

síncrona, ou seja, todos os participantes devem estar conectados em determinada hora. Essa 

comunicação pode ocorrer por escrito ou oralmente. 

− Atividades de ensino aprendizagem remotas síncronas: sua efetivação estará condicionada à 

percepção mais clara das disponibilidades reais dos discentes da disciplina, aos limites técnicos 

disponíveis ao docente.  e à adequação da metodologia a esses limites. Consistirá em um espaço 

em que o docente e os discentes poderão se encontrar para discutirem em tempo real, em dias 

predeterminados, nos mesmos dias da semana e horários cadastrados originalmente no SIGA ou 

em dia e horários acordados entre o docente e todos os discentes da disciplina. Esse tipo de 

atividade será usado para consolidar assuntos com os quais os alunos já tiveram contato, 

especialmente no caso de fechamento de módulos ou de unidades temáticas. 

− Ambiente colaborativo de aprendizagem: Eventualmente, pode-se estabelecer ambiente 

colaborativo em plataforma que se mostrar adequada. Neste ambiente de aprendizagem. Buscar-se-

á a interação de grupos de discentes por meio da produção colaborativa de tarefas, buscando a 

participação ativa dos alunos em todas as fases. Embora seja uma alternativa para dinamizar e 

tornar aprendizagem mais interessante, ela depende de uma infraestrutura adequada e do incentivo 

a uma certa mudança na postura do aluno e do professor. Além de uma melhoria no processo 

ensino-aprendizagem, este tipo de ambiente permite desenvolver o senso de trabalho em equipe 

e o engajamento, envolvimento e motivação dos participantes por meio da troca de experiências.  

− Sala de trabalho virtual: Eventualmente, poderá ser implementada, dependendo da disponibilidade 

dessa funcionalidade na plataforma de comunicação que será utilizada. Esse tipo de ambiente 

permitirá que os discentes se encontrem sem a presença do professor ou tutor, para estudarem, 

desenvolverem atividades em conjunto, etc. 

− Os estudos dirigidos e listas de exercícios serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem fornecido pela UFJF. Serão desenvolvidos em grupo e em ambiente colaborativo, 

com a intervenção eventual do docente.  

− Atendimento remoto com pequeno grupo de discentes para solução de dúvidas, a serem realizados 

em sala pública de plataforma de comunicação com utilização de banda compatível com a 

disponibilidade daquela utilizada pelo docente. 

− Avaliação da aprendizagem em ambiente virtual: Será buscado um processo contínuo e cumulativo 

de avaliação do desempenho do aluno, por meio de uma ampla variação de instrumentos de 

avaliação de aprendizagem. Entende-se a avaliação como parte integrante do processo formativo, 

integrando-se à prática pedagógica, no intuito de contribuir e retroalimentar o desenvolvimento das 

competências dos alunos. Sempre que possível, será efetuada uma webconferência, em plataforma 

de comunicação que se mostrar adequada, após a realização de tarefas para que os estudantes 

compartilhem o que estudaram e para que o docente possa usar como instrumento avaliativo. É 

fundamental apresentar as expectativas de aprendizagem de forma clara para os alunos antes de 

cada atividade de ensino, sendo que a estruturação das aulas em tópicos facilitará muito uma 

avaliação constante. Junto a cada conteúdo, o professor pode propor uma atividade avaliativa ou 

mesmo um projeto que será desenvolvido ao longo das unidades programáticas de todo um 

módulo. Para auxiliar os alunos a administrar melhor o tempo, será buscada uma diminuição das 

entregas das atividades avaliativas em pequenas etapas.  
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MATERIAL DIÁTICO: 

− Os elementos chave para reforçar a interatividade necessária ao ensino remoto são o preparo de 

materiais de auto-aprendizagem pedagogicamente adequados e a orientação feita por professores e 

tutores. Esses materiais devem conter atividades que desafiem os alunos e favoreçam o diálogo. As 

ações do professor e dos tutores devem motivar o aluno a fortalecer sua auto-aprendizagem e a 

colaborar com os outros alunos, de forma a ampliar a interação e o compromisso pedagógico no 

processo ensino aprendizagem. Essencialmente, os materiais didáticos compreenderão: 

• Apresentação slides em pdf. 

• Roteiros de estudos dirigidos em html no formato de blog. 

• Vídeo aulas youtube ou plataforma equivalente ou em arquivos mp4 ou mpeg no ava 

preferencialmente dasacionais. 

• Objetos de aprendizagem disponíveis e de fácil acessibilidade cobrindo o conteúdo em questão. 

MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES: 

− O aproveitamento na disciplina será avaliado por meio de três iniciativas. O valor das avaliações 

está distribuído da seguinte forma: 

Avaliações Data Pontos 

Resenhas de palestras A definir 40 

Participação em atividades A definir 30 

Trabalhos e apresentações A definir 30 

− Os trabalhos e apresentações serão desenvolvidos em grupo (aleatório) e de maneira colaborativa e 

entregues ao docente por meio de upload no ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela 

UFJ, nos prazos definidos com antecipação. 

− As resenhas serão elaboradas individualmente e serão entregues ao docente por meio de upload no 

ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela UFJF, nos prazos definidos com 

antecipação.  

BIBLIOGRAFIA: 

Básica: 

− MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Portaria nº 1.105, de 28 de setembro de 

1998. Aprova alterações do Estatuto da Universidade Federal Juiz de Fora. Diário Oficial da 

União: seção 1, Brasília, DF, ano 136, n. 186-E, p. 4, 29 de setembro de 1998. 

<https://tinyurl.com/y662388f>. 

− UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Conselho Superior. Resolução nº 13/99, de 

06 de dezembro de 1999. Aprova o Regimento Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

<https://tinyurl.com/y6dz5nvg>. 

− UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Conselho Setorial de Graduação. Resolução 

nº 23/2016, de 25 de janeiro de 2016. Aprova o Regulamento Acadêmico da Graduação. 

<https://tinyurl.com/y52af9rc>. 

− GUIMARÃES, A. S. A. Preconceito e discriminação. São Paulo: Editora 34, 2004. 

− RIBEIRO, D. Os índios e a civilização brasileira. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 

1996. 

− SOUZA, M. M. África e Brasil africano. São Paulo: Editora Ática, 2012. 

Complementar: 

− AZANHA, G. Senhores destas terras. São Paulo: Editora Atual, 1992. 

− CARRIL, L. Quilombo, favela e periferia. São Paulo: Editora Annablume, 2006.. 

− Declaração das Nações Unidas/ONU sobre os direitos dos povos indígenas. Campo Grande: 

Editora Associação Cultural, 2010.. 

https://tinyurl.com/y662388f
https://tinyurl.com/y6dz5nvg
https://tinyurl.com/y52af9rc
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− FERNANDES, F. Investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. São Paulo: Editora Global, 

2009. 

− MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Índios no Brasil. Brasília: Editora 

Ministério da Educação e do Desporto, 1994. 

− SANTOS, R. E. (org). Diversidade, espaço e relações étnico-raciais. Belo Horizonte: Editora 

Gutenberg, 2009.  

ACESSO À BIBLIOGRAFIA: 

− O material bibliográfico complementar será disponibilizado de maneira excepcional no ambiente 

virtual de aprendizagem da disciplina, para uso excluisvamente para fins didáticos, sendo vedado 

seu compartilhamento fora desse ambiente. 

DEMANDA POR EQUIPAMENTOS E CONEXÃO: 

− Os discentes deverão possuir computador ou notebook, com leitor de pdf, de mp4, de mpeg, R e R 

Studios instalados e conexão à internet. A instalação deverá permitir a compilação em arquivos 

com extensão html e pdf (ou doc) de relatórios desenvolvidos no R Markdown. Além disso, 

eventualmente, necessitarão possuir dispositivo dotado de caixa de som, microfone e caâmera, com 

conexão à internet que suporte diálogo remoto, com áudio e vídeo habilitados.  

− O docente proverá meios de comunicação, em plataforma a ser definida de acordo com sua 

disponibilidade de banda de internet. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

− Não haverá prova substitutiva ou suplementar.  

− A apuração da frequência dos discentes ocorrerá a partir da participação nas atividades propostas e 

entrega de trabalhos nos prazos definidos no decorrer do desenvolvimento do presente plano de 

curso, em ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela UFJF. Será aprovado quanto à 

assiduidade, na disciplina, o aluno(a) que obtiver freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) das atividades desenvolvidas. É vedado o abono em faltas, salvo os casos 

expressos em lei (Regulamento Acadêmico de Graduação–RAG). 
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PLANO DE CURSO 

Disciplina: EST064 – Laboratório de Estaística (ERE 2020-1) 

Site: http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato 

Docente Horário Atendimento E-mail 

Lupércio F. Bessegato  A ser definido lupercio.bessegato@ufjf.edu.br 

 

OBJETIVO: 

Apresentar a estrutura e os elementos básicos do R que possibilitem que possibilitem a manipulação 

de dados, a construção de gráficos básicos e o uso de estatísitica descritiva na análise preliminar de 

dados. Habilitar-se na elaboração de scripts compartilháveis no ambiente computacional do R. 

Capacitar-se no uso de R Markdown e na geração de relatórios dos dados.  

UNIDADES PROGRAMÁTICAS: 

1- Fundamentos da linguagem R: Introdução aos comandos básicos; manipulação e exploração de 

diferentes tipos de objetos de dados (vetores, matrizes, data frames); operações básicas; importação 

e exportação de dados; uso de scripts para organizar comandos. 

2- Resumo gráfico e tabular: Histograma e gráfico de barras; confecção de tabelas de frequências; 

tabelas de dupla entrada. Média e mediana; desvio-padrão; quantis; box-plots. 

3- Probabilidade e distribuições: Amostragem aleatória; cálculos de probabilidade e combinatório; 

operações com conjuntos. 

4- Modelos discretos e contínuos: Binomial, geométrica, binomial negativa, multinomial, 

hipergeométrica, Poisson, uniforme, exponencial, gama, normal; aplicações computacionais com 

geração de números aleatórios.  

5- Estimação por intervalos e testes de hipóteses: Teste t; teste qui-quadrado; intervalos de 

confiança para a média, proporção, variância. 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

− Ambiente Virtual de Aprendizagem: Será utilizado dentre aqueles disponibilizados pela UFJF, o 

qual funcionará como local de realização das ações educacionais, sendo primordialmente uma 

ferramenta de interação assíncrona envolvendo docente, tutores e discentes. No decorrer do 

desenvolvimento da disciplina será priorizada a realização de atividades assíncronas. 

− Apresentação de conteúdo: serão utilizados os seguintes meios para apresentação de conteúdos: 

• Apresentação em slides ou outro tipo de material escrito de cada cada módulo em estudo, em 

formato digital de leitura por software livre ou em html. 

• Vídeo aulas de unidades temáticas em estudo, com abordagem teórico e prática, em mp4 ou 

mpeg. 

• Solução computacional direta ou dirigida de problemas de simulação e de análise descritiva de 

dados aplicada a estudos de casos, com uso de conjuntos de dados disponíveis no R ou em 

plataformas públicas (Kaggle, livros didáticos, etc.) ou aqueles disponibilizados pelo professor. 

− Comunicação assíncrona: sempre que possível, será constituído fórum no ambiente virtual de 

aprendizagem disponibilizado pela UFJF que funcionará de maneira assíncrona. Ele será 

estruturado como um ambiente de interatividade entre os discentes da disciplina e o docente e 

tutor. Seu objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas em desenvolvimento na 

disciplina e tirar dúvidas com relação aos exercícios e aplicações. O Fórum é aberto pelo docente 

ao apresentar uma situação problema. O discente se posiciona frente a esta situação utilizando o 

que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação 

é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às 

postagens de seus colegas, de forma dinâmica e construtiva. Nesses mesmos moldes, serão 

implementadas Listas de Discussão, de maneira que qualquer integrante do grupo possa propor 

uma questão para discussão por todos os    participantes do grupo. Essas ferramentas possibilitarão 

http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato
mailto:lupercio.bessegato@ufjf.edu.br
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que o discente verifique, ao longo do período de ministração da disciplina, a evolução de sua 

aprendizagem em relação a um determinado assunto discutido. Por outro lado, serão usados o e-

mail preferencialmente para manter o vínculo dos alunos com o curso por meio de sua 

comunicação com o docente e os tutores, além de mural, com mensagens que podem ser dirigidas a 

todos ou a alguém   em   particular, com a finalidade de lembrar datas importantes, para marcar 

encontros entre discentes, etc. 

− Comunicação síncrona: eventualmente, será utilizado chat como uma forma de comunicação 

síncrona, ou seja, todos os participantes devem estar conectados em determinada hora. Essa 

comunicação pode ocorrer por escrito ou oralmente. 

− Atividades de ensino aprendizagem remotas síncronas: sua efetivação estará condicionada à 

percepção mais clara das disponibilidades reais dos discentes da disciplina, aos limites técnicos 

disponíveis ao docente.  e à adequação da metodologia a esses limites. Consistirá em um espaço 

em que o docente e os discentes poderão se encontrar para discutirem em tempo real, em dias 

predeterminados, nos mesmos dias da semana e horários cadastrados originalmente no SIGA ou 

em dia e horários acordados entre o docente e todos os discentes da disciplina. Esse tipo de 

atividade será usado para consolidar assuntos com os quais os alunos já tiveram contato, 

especialmente no caso de fechamento de módulos ou de unidades temáticas. 

− Ambiente colaborativo de aprendizagem: Eventualmente, pode-se estabelecer ambiente 

colaborativo em plataforma que se mostrar adequada. Neste ambiente de aprendizagem. Buscar-se-

á a interação de grupos de discentes por meio da produção colaborativa de tarefas, buscando a 

participação ativa dos alunos em todas as fases. Embora seja uma alternativa para dinamizar e 

tornar aprendizagem mais interessante, ela depende de uma infraestrutura adequada e do incentivo 

a uma certa mudança na postura do aluno e do professor. Além de uma melhoria no processo 

ensino-aprendizagem, este tipo de ambiente permite desenvolver o senso de trabalho em equipe 

e o engajamento, envolvimento e motivação dos participantes por meio da troca de experiências.  

− Sala de trabalho virtual: Eventualmente, poderá ser implementada, dependendo da disponibilidade 

dessa funcionalidade na plataforma de comunicação que será utilizada. Esse tipo de ambiente 

permitirá que os discentes se encontrem sem a presença do professor ou tutor, para estudarem, 

desenvolverem atividades em conjunto, etc. 

− Os estudos dirigidos e listas de exercícios serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem fornecido pela UFJF. Serão desenvolvidos em grupo e em ambiente colaborativo, 

com a intervenção eventual do docente.  

− Atendimento remoto com pequeno grupo de discentes para solução de dúvidas, a serem realizados 

em sala pública de plataforma de comunicação com utilização de banda compatível com a 

disponibilidade daquela utilizada pelo docente. 

− Avaliação da aprendizagem em ambiente virtual: Será buscado um processo contínuo e cumulativo 

de avaliação do desempenho do aluno, por meio de uma ampla variação de instrumentos de 

avaliação de aprendizagem. Entende-se a avaliação como parte integrante do processo formativo, 

integrando-se à prática pedagógica, no intuito de contribuir e retroalimentar o desenvolvimento das 

competências dos alunos. Sempre que possível, será efetuada uma webconferência, em plataforma 

de comunicação que se mostrar adequada, após a realização de tarefas para que os estudantes 

compartilhem o que estudaram e para que o docente possa usar como instrumento avaliativo. É 

fundamental apresentar as expectativas de aprendizagem de forma clara para os alunos antes de 

cada atividade de ensino, sendo que a estruturação das aulas em tópicos facilitará muito uma 

avaliação constante. Junto a cada conteúdo, o professor pode propor uma atividade avaliativa ou 

mesmo um projeto que será desenvolvido ao longo das unidades programáticas de todo um 

módulo. Para auxiliar os alunos a administrar melhor o tempo, será buscada uma diminuição das 

entregas das atividades avaliativas em pequenas etapas.  

MATERIAL DIÁTICO: 

− Os elementos chave para reforçar a interatividade necessária ao ensino remoto são o preparo de 

materiais de auto-aprendizagem pedagogicamente adequados e a orientação feita por professores e 

tutores. Esses materiais devem conter atividades que desafiem os alunos e favoreçam o diálogo. As 
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ações do professor e dos tutores devem motivar o aluno a fortalecer sua auto-aprendizagem e a 

colaborar com os outros alunos, de forma a ampliar a interação e o compromisso pedagógico no 

processo ensino aprendizagem. Essencialmente, os materiais didáticos compreenderão: 

• Apresentação slides em pdf. 

• Roteiros de estudos dirigidos em html no formato de blog. 

• Vídeo aulas youtube ou plataforma equivalentes ou em arquivos mp4 ou mpeg no ava 

preferencialmente dasacionais. 

• Objetos de aprendizagem disponíveis e de fácil acessibilidade cobrindo o conteúdo em questão. 

MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES: 

− O aproveitamento na disciplina será avaliado por meio de três iniciativas. O valor das avaliações 

está distribuído da seguinte forma: 

Avaliações Data Pontos 

Avaliação (individual e com consulta) A definir 40 

Estudos dirigidos (teóricos e aplicados) A definir 30 

Listas de exercícios (teóricos e aplicados) A definir 30 

− Os estudos dirigidos e as listas de exercícios serão desenvolvidos em grupo e de maneira 

colaborativa e entregues ao docente por meio de upload no ambiente virtual de aprendizagem 

disponibilizado pela UFJ, nos prazos definidos com antecipação. Os relatórios serão escritos por 

meio do R Markdown, que será apresentado e estudado no decorrer da disciplina. 

− A avaliação será desenvolvida individualmente e cobrirá todo o conteúdo da disciplina. Ela será 

realizada em período determinado, com consulta ampla. O discente apresentará sua solução em R 

Markdown, com upload efetuado no período determinado, em ambiente virtual de aprendizagem 

adotado pela UFJF.  

BIBLIOGRAFIA: 

Básica: 

− BESSEGATO, L. F. Notas de aula do curso de laboratório de estatística. Juiz de Fora: 

Departamento de Estatística/UFJF, 2020. 

− KERNS, G. Jay. Introduction to probability and statistics using R. Free Software Foundation, 

2011. 

<http://gkerns.people.ysu.edu/useR/tutorial/useR-A/IPSUR/IPSUR.pdf> 

− MAINDONALD, J. H. Using R for data analysis and graphics: Introduction, code and 

commentary. Australian National University. 2008. 

<https://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf>. 

− VENABLES, W. N.; Smith, D. M., R Core Team. An introduction to R: Notes on R: a 

programming environment for data analysis and graphics. Vienna, Austria: R Foundation for 

Statistical Computing, 2020. 

− Seções específicas de desenvolvimento teórico e compptacional, além de exercícios selecionados 

dos livros abaixo relacionados, ambos relacionados na bibliografia original da disciplina: 

• DALGAARD, P. Introductory statistics with R. New York: Springer, 2008. < 

<https://books.google.com.br> 

• MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. São Paulo: 

Edusp, 2013. 

<https://books.google.com.br> 

Complementar: 

− FOX, J. The R Commander: A basic-statistics graphical user interface to R. Journal of Statistical 

Software, v. 14, n. 9, p. 1–42, 2005. 

http://gkerns.people.ysu.edu/useR/tutorial/useR-A/IPSUR/IPSUR.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf
https://books.google.com.br/
https://books.google.com.br/
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ACESSO À BIBLIOGRAFIA: 

− O material bibliográfico complementar será disponibilizado de maneira excepcional no ambiente 

virtual de aprendizagem da disciplina, para uso excluisvamente para fins didáticos, sendo vedado 

seu compartilhamento fora desse ambiente. 

DEMANDA POR EQUIPAMENTOS E CONEXÃO: 

− Os discentes deverão possuir computador ou notebook, com leitor de pdf, de mp4, de mpeg, R e R 

Studios instalados e conexão à internet. A instalação deverá permitir a compilação em arquivos 

com extensão html e pdf (ou doc) de relatórios desenvolvidos no R Markdown. Além disso, 

eventualmente, necessitarão possuir dispositivo dotado de caixa de som, microfone e caâmera, com 

conexão à internet que suporte diálogo remoto, com áudio e vídeo habilitados.  

− O docente proverá meios de comunicação, em plataforma a ser definida de acordo com sua 

disponibilidade de banda de internet. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

− Não haverá prova substitutiva ou suplementar.  

− A apuração da frequência dos discentes ocorrerá a partir da participação nas atividades propostas e 

entrega de trabalhos nos prazos definidos no decorrer do desenvolvimento do presente plano de 

curso, em ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela UFJF. Será aprovado quanto à 

assiduidade, na disciplina, o aluno(a) que obtiver freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) das atividades desenvolvidas. É vedado o abono em faltas, salvo os casos 

expressos em lei (Regulamento Acadêmico de Graduação–RAG). 
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PLANO DE CURSO 

Disciplina: EST066 – Estatística Computacional II (ERE/2020-1) 

Site: http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato 

Docente Horário Atendimento E-mail 

Lupércio F. Bessegato  A ser definido lupercio.bessegato@ufjf.edu.br 

 

OBJETIVO: 

Apresentar algumas técnicas computacionais usadas em estatística, buscando expandir o ferramental 

estatístico através do uso de métodos computacionais e de simulação. Capacitar o aluno a abordar 

problemas estatísticos de uma perspectiva computacional, complementando a formação teórica de 

outras disciplinas. Salientar o papel da computação como uma ferramenta importante na análise de 

dados, na condução de inferência estatística e no desenvolvimento de teoria e métodos estatísticos. 

Buscará combinar considerações metodológicas teóricas e prática de programação computacional 

em R.  

UNIDADES PROGRAMÁTICAS: 

1- Métodos Monte Carlo para inferência estatística: Geração de números aleatórios: métodos da 

função inversa, da aceitação/rejeição; integração Monte Carlo; estimação e testes Monte Carlo. 

simulação de dados de modelo ajustado (bootstrap paramétrico); redução de variância nos métodos 

Monte Carlo. 

2- Aleatorização e partição de dados: Métodos de aleatorização; validação cruzada para suavização 

e ajuste; métodos Jacknife. 

3- Métodos bootstrap: Correção bootstrap de viés; estimação bootstratp de variância; intervalos de 

confiança bootstrap; bootstrap de dados dependentes; redução de variância em bootstrap Monte 

Carlo. 

4- Algoritmo EM: Dados completos e incompletos; verossimilhança.  

5- Estimação não paramétrica de funções: Função de verossimilhança; estimadores de histogramas; 

núcleo estimadores da função de densidade e da função de distribuição; outros métodos de 

estimação. 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

− Ambiente Virtual de Aprendizagem: Será utilizado dentre aqueles disponibilizados pela UFJF, o 

qual funcionará como local de realização das ações educacionais, sendo primordialmente uma 

ferramenta de interação assíncrona envolvendo docente, tutores e discentes. No decorrer do 

desenvolvimento da disciplina será priorizada a realização de atividades assíncronas. 

− Apresentação de conteúdo: serão utilizados os seguintes meios para apresentação de conteúdos: 

• Apresentação em slides ou outro tipo de material escrito de cada cada módulo em estudo, em 

formato digital de leitura por software livre ou em html. 

• Vídeo aulas de unidades temáticas em estudo, com abordagem teórico e prática, em mp4 ou 

mpeg. 

• Estudo de problemas estatísticos de um ponto de vista computacional, buscando expandir o uso 

de ferramental estatístico por meio da exploração de métodos computacionais e de simulação. 

− Comunicação assíncrona: sempre que possível, será constituído fórum no ambiente virtual de 

aprendizagem disponibilizado pela UFJF que funcionará de maneira assíncrona. Ele será 

estruturado como um ambiente de interatividade entre os discentes da disciplina e o docente e 

tutor. Seu objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas em desenvolvimento na 

disciplina e tirar dúvidas com relação aos exercícios e aplicações. O Fórum é aberto pelo docente 

ao apresentar uma situação problema. O discente se posiciona frente a esta situação utilizando o 

que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação 

é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às 

http://www.ufjf.br/lupercio_bessegato
mailto:lupercio.bessegato@ufjf.edu.br
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postagens de seus colegas, de forma dinâmica e construtiva. Nesses mesmos moldes, serão 

implementadas Listas de Discussão, de maneira que qualquer integrante do grupo possa propor 

uma questão para discussão por todos os    participantes do grupo. Essas ferramentas possibilitarão 

que o discente verifique, ao longo do período de ministração da disciplina, a evolução de sua 

aprendizagem em relação a um determinado assunto discutido. Por outro lado, serão usados o e-

mail preferencialmente para manter o vínculo dos alunos com o curso por meio de sua 

comunicação com o docente e os tutores, além de mural, com mensagens que podem ser dirigidas a 

todos ou a alguém   em   particular, com a finalidade de lembrar datas importantes, para marcar 

encontros entre discentes, etc. 

− Comunicação síncrona: eventualmente, será utilizado chat como uma forma de comunicação 

síncrona, ou seja, todos os participantes devem estar conectados em determinada hora. Essa 

comunicação pode ocorrer por escrito ou oralmente. 

− Atividades de ensino aprendizagem remotas síncronas: sua efetivação estará condicionada à 

percepção mais clara das disponibilidades reais dos discentes da disciplina, aos limites técnicos 

disponíveis ao docente.  e à adequação da metodologia a esses limites. Consistirá em um espaço 

em que o docente e os discentes poderão se encontrar para discutirem em tempo real, em dias 

predeterminados, nos mesmos dias da semana e horários cadastrados originalmente no SIGA ou 

em dia e horários acordados entre o docente e todos os discentes da disciplina. Esse tipo de 

atividade será usado para consolidar assuntos com os quais os alunos já tiveram contato, 

especialmente no caso de fechamento de módulos ou de unidades temáticas. 

− Ambiente colaborativo de aprendizagem: Eventualmente, pode-se estabelecer ambiente 

colaborativo em plataforma que se mostrar adequada. Neste ambiente de aprendizagem. Buscar-se-

á a interação de grupos de discentes por meio da produção colaborativa de tarefas, buscando a 

participação ativa dos alunos em todas as fases. Embora seja uma alternativa para dinamizar e 

tornar aprendizagem mais interessante, ela depende de uma infraestrutura adequada e do incentivo 

a uma certa mudança na postura do aluno e do professor. Além de uma melhoria no processo 

ensino-aprendizagem, este tipo de ambiente permite desenvolver o senso de trabalho em equipe 

e o engajamento, envolvimento e motivação dos participantes por meio da troca de experiências.  

− Sala de trabalho virtual: Eventualmente, poderá ser implementada, dependendo da disponibilidade 

dessa funcionalidade na plataforma de comunicação que será utilizada. Esse tipo de ambiente 

permitirá que os discentes se encontrem sem a presença do professor ou tutor, para estudarem, 

desenvolverem atividades em conjunto, etc. 

− Os estudos dirigidos e listas de exercícios serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem fornecido pela UFJF. Serão desenvolvidos em grupo e em ambiente colaborativo, 

com a intervenção eventual do docente.  

− Atendimento remoto com pequeno grupo de discentes para solução de dúvidas, a serem realizados 

em sala pública de plataforma de comunicação com utilização de banda compatível com a 

disponibilidade daquela utilizada pelo docente. 

− Avaliação da aprendizagem em ambiente virtual: Será buscado um processo contínuo e cumulativo 

de avaliação do desempenho do aluno, por meio de uma ampla variação de instrumentos de 

avaliação de aprendizagem. Entende-se a avaliação como parte integrante do processo formativo, 

integrando-se à prática pedagógica, no intuito de contribuir e retroalimentar o desenvolvimento das 

competências dos alunos. Sempre que possível, será efetuada uma webconferência, em plataforma 

de comunicação que se mostrar adequada, após a realização de tarefas para que os estudantes 

compartilhem o que estudaram e para que o docente possa usar como instrumento avaliativo. É 

fundamental apresentar as expectativas de aprendizagem de forma clara para os alunos antes de 

cada atividade de ensino, sendo que a estruturação das aulas em tópicos facilitará muito uma 

avaliação constante. Junto a cada conteúdo, o professor pode propor uma atividade avaliativa ou 

mesmo um projeto que será desenvolvido ao longo das unidades programáticas de todo um 

módulo. Para auxiliar os alunos a administrar melhor o tempo, será buscada uma diminuição das 

entregas das atividades avaliativas em pequenas etapas.  
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MATERIAL DIÁTICO: 

− Os elementos chave para reforçar a interatividade necessária ao ensino remoto são o preparo de 

materiais de auto-aprendizagem pedagogicamente adequados e a orientação feita por professores e 

tutores. Esses materiais devem conter atividades que desafiem os alunos e favoreçam o diálogo. As 

ações do professor e dos tutores devem motivar o aluno a fortalecer sua auto-aprendizagem e a 

colaborar com os outros alunos, de forma a ampliar a interação e o compromisso pedagógico no 

processo ensino aprendizagem. Essencialmente, os materiais didáticos compreenderão: 

• Apresentação slides em pdf. 

• Roteiros de estudos dirigidos em html no formato de blog. 

• Vídeo aulas youtube ou plataforma equivalentes ou em arquivos mp4 ou mpeg no ava 

preferencialmente dasacionais. 

• Objetos de aprendizagem disponíveis e de fácil acessibilidade cobrindo o conteúdo em questão. 

MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES: 

− O aproveitamento na disciplina será avaliado por meio de três iniciativas. O valor das avaliações 

está distribuído da seguinte forma: 

Avaliações Data Pontos 

Avaliação (individual e com consulta) A definir 40 

Estudos dirigidos (teóricos e aplicados) A definir 30 

Listas de exercícios (teóricos e aplicados) A definir 30 

− Os estudos dirigidos e as listas de exercícios serão desenvolvidos em grupo e de maneira 

colaborativa e entregues ao docente por meio de upload no ambiente virtual de aprendizagem 

disponibilizado pela UFJ, nos prazos definidos com antecipação. Os relatórios serão escritos por 

meio do R Markdown, que será apresentado e estudado no decorrer da disciplina. 

− A avaliação será desenvolvida individualmente e cobrirá todo o conteúdo da disciplina. Ela será 

realizada em período determinado, com consulta ampla. O discente apresentará sua solução em R 

Markdown, com upload efetuado no período determinado, em ambiente virtual de aprendizagem 

adotado pela UFJF.  

BIBLIOGRAFIA: 

Básica: 

− BESSEGATO, L. F. Notas de aula do curso de estatística computacional II. Juiz de Fora: 

Departamento de Estatística/UFJF, 2020. 

− JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. An introduction to statistical 

learning. New York: Springer, 2013. 

<https://faculty.marshall.usc.edu/gareth-james/ISL/ISLR%20Seventh%20Printing.pdf> 

− JOHANSEN, A. M.; EVERS, L. Monte Carlo methods: lecture notes. Department of 

Mathematics/University of Bristol, 2007. 

<https://www.webpages.uidaho.edu/~stevel/565/literature/MCMC%20notes.pdf>. 

− Seções específicas de desenvolvimento teórico e compptacional, além de exercícios selecionados 

dos livros abaixo relacionados, ambos relacionados na bibliografia original da disciplina: 

• GENTLE, J. E. Computational statistics. New York, USA: Springer, 2009. 

<https://books.google.com.br>. 

• ROSS, S. M. Simulation. 5th. Ed. London, UK: Academic Press, 2006.  

<https://books.google.com.br> 

Complementar: 

− BRAUN, W. J.; MURDOCH, D. J. A First course in statistical programming with R. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press, 2008. 

https://faculty.marshall.usc.edu/gareth-james/ISL/ISLR%20Seventh%20Printing.pdf
https://www.webpages.uidaho.edu/~stevel/565/literature/MCMC%20notes.pdf
https://books.google.com.br/
https://books.google.com.br/
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− DAVISON, A. C.; HINKLEY, D. V. Bootstrap methods and their application. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1999. 

− FISHMAN, G. S. Monte Carlo: concepts, algorithms and applications. Springer, 1996. 

− PRESS, W. H.; TEUKOLSKY, S. A.; VETTERLING, W. T.; FLANNERY, B. P. Numerical 

recipes in C: the art of scientific computing. 2nd. Ed. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 1998. 

− RIZZO, M. L. Statistical computing with R. New York, USA: Chapman and Hall/CRC, 2008. 

− VENABLES, W. N.; RIPLEY, B. Modern applied statistics with S. 4th. Ed. New York, USA: 

Springer, 2002.  

ACESSO À BIBLIOGRAFIA: 

− O material bibliográfico complementar será disponibilizado de maneira excepcional no ambiente 

virtual de aprendizagem da disciplina, para uso excluisvamente para fins didáticos, sendo vedado 

seu compartilhamento fora desse ambiente. 

DEMANDA POR EQUIPAMENTOS E CONEXÃO: 

− Os discentes deverão possuir computador ou notebook, com leitor de pdf, de mp4, de mpeg, R e R 

Studios instalados e conexão à internet. A instalação deverá permitir a compilação em arquivos 

com extensão html e pdf (ou doc) de relatórios desenvolvidos no R Markdown. Além disso, 

eventualmente, necessitarão possuir dispositivo dotado de caixa de som, microfone e caâmera, com 

conexão à internet que suporte diálogo remoto, com áudio e vídeo habilitados.  

− O docente proverá meios de comunicação, em plataforma a ser definida de acordo com sua 

disponibilidade de banda de internet. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

− Não haverá prova substitutiva ou suplementar.  

− A apuração da frequência dos discentes ocorrerá a partir da participação nas atividades propostas e 

entrega de trabalhos nos prazos definidos no decorrer do desenvolvimento do presente plano de 

curso, em ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela UFJF. Será aprovado quanto à 

assiduidade, na disciplina, o aluno(a) que obtiver freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) das atividades desenvolvidas. É vedado o abono em faltas, salvo os casos 

expressos em lei (Regulamento Acadêmico de Graduação–RAG). 



Plano de Curso – Ensino Remoto Emergencial 
 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST079-A                  

        Disciplina: Amostragem II  

        Professor(a): Marcel de Toledo Vieira 

        Ano/Semestre: 2020 / 1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala:  

4ª e 6ª de 10h-12h Não se Aplica  

  

 

2 – EMENTA 

Esta disciplina terá como objetivo principal a introdução dos seguintes conceitos: 

amostragem estratificada; amostragem com probabilidades desiguais; pesos amostrais; 

amostragem por conglomerados; estimadores e propriedades; estimador de razão; 

estimação assistida por modelos lineares; não resposta; reponderação e imputação; 

efeito do plano amostral; inferência com dados amostrais complexos.  
 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1) Amostragem estratificada  

2) Amostragem com probabilidades desiguais 

3) Pesos amostrais 

4) Amostragem por conglomerados 

5) Estimadores e propriedades 

6) Estimador de razão 

7) Estimação assistida por modelos lineares 

8) Não resposta 

9) Reponderação e imputação 

10) Efeito do plano amostral 

11) Inferência com dados amostrais complexos 

 

4 – METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas da presente disciplina serão conduzidas pelo professor responsável de forma 
síncrona e remota em uma plataforma apropriada (Google Meet). As aulas também serão 
gravadas e disponibilizadas para todos os alunos. Todo o material para as aulas será 
fornecido em formato eletrônico para os alunos pelo professor (por email ou Google 
Classroom). Haverá solução de exercícios e atividades práticas usando o sofware livre R 
durante as aulas usando plataforma apropriada (Google Meet). Os atendimentos do 
professor também serão realizados de forma remota (Google Meet), nos horários 
previstos, mediante agendamento. O professor responsável e os alunos matriculados 
precisarão ter acesso a um computador e internet por banda larga para que possa haver 
um aproveitamento adequado da disciplina.  
 



5 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

As avaliações consistirão em 7 testes (cada um com valor de 10 pontos), e 1 trabalho 
(com valor de 30 pontos).  
 
Os testes serão avaliações individuais realizadas em uma plataforma apropriada (Google 
Forms ou Google Classroom) nas seguintes datas: 
 
07/10, 14/10, 21/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11. 
 
O trabalho poderá ser realizado em grupos 2 ou 3 alunos e poderá ser entregue sendo 
enviado para o email do professor até o dia: 
 
27/11.  
 

 

 

 

 

6 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) MEDIANTE AGENDAMENTO 

4ª e 6ª de 9h00 às 10h00. 

marcel.vieira@ice.ufjf.br ou marcel.vieira@ufjf.br 

 
 

 

7 – BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia que será disponibilizada por meio eletrônico (pela plataforma 
Google Classroom): 
Vieira, M. D. T. (2020) Notas de Aula do Curso de Amostragem II (em formato de slides). 
Juiz de Fora, Departamento de Estatística, UFJF. 
 
Bibliografia disponível no acervo Digital da Biblioteca da UFJF (SIGA3): 
Bolfarine, H; Bussab, W. O. (2005) Elementos de Amostragem. São Paulo, Edgard 
Blucher. 
 
Bibliografia disponível na internet: 
Lumley, T. (2020) Survey Analysis in R. http://r-survey.r-forge.r-project.org/survey/ 
 
Bibliografia original prevista: 
Bolfarine, H; Bussab, W. O. (2005) Elementos de Amostragem. São Paulo, Edgard 
Blucher. 
Cochran, W. G. (1977) Sampling Techniques. 3ª ed. New York, John Wiley & Sons. 
Vicente, P.; Reis, E.; Ferrão, F. (2001) Sondagens: a Amostragem como Factor Decisivo 
de Qualidade. 2ª ed. Lisboa, Edições Sílabo. 

 

8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

- A disciplina seguirá todas as normas estabelecidas pelas resoluções do Conselho Superior, 

Conselho de Graduação, Conselho de Unidade (se houver), pelo Conselho Departamental (se 

houver), pelo Colegiado e NDE do Curso de Estatística (se houver), para o Ensino Remoto 

Emergencial. 

  

 

 

 

Juiz de Fora, 17 de setembro de 2020. 
 

Prof. Marcel de Toledo Vieira, PhD 
http://lattes.cnpq.br/1980385021266418 

 



Plano de Curso – Ensino Remoto Emergencial 
 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST022-A                  

        Disciplina: Estatística Econômica II  

        Professor(a): Marcel de Toledo Vieira 

        Ano/Semestre: 2020 / 1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala:  

4ª de 14h-18h Não se Aplica  

  

 
 

2 – EMENTA 

Esta disciplina terá como objetivo principal a introdução dos seguintes conceitos: 
principais distribuições discretas e contínuas; teoria da amostragem; inferência 
estatística: estimação e testes de hipóteses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1) Motivação inicial; história da Estatística; conceitos iniciais.  
  

2) Modelos; modelos probabilísticos; espaço amostral; eventos aleatórios.  
 
3) Variável aleatória; função de distribuição acumulada; independência; covariância e 
correlação.  
 
4) Variável aleatória discreta; distribuição binomial; distribuição geométrica; distribuição 
de poisson.  
 
5) Variável aleatória contínua; distribuição uniforme; distribuição exponencial; 
distribuição normal; distribuição qui-quadrado; distribuição t de Student; Distribuição F 
de Snedecor-Fisher.  
 
6) Amostragem e estimação; tipos de pesquisa; conceitos básicos; cadastros; tipos de 
erros; definições e notação; amostragem probabilística; estimadores; amostragem 
aleatória simples; amostragem estratificada; amostragem com probabilidades desiguais; 
amostragem por conglomerados.  
 
7) Estimação; estimação intervalar; intervalos de confiança para médias; intervalos de 
confiança para proporções; tamanho de amostras.  
 
8) Testes de hipótese; hipótese estatística; testes para médias; testes para proporções.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas da presente disciplina serão conduzidas pelo professor responsável de forma 
síncrona e remota em uma plataforma apropriada (Google Meet). As aulas também serão 
gravadas e disponibilizadas para todos os alunos. Todo o material para as aulas será 
fornecido em formato eletrônico para os alunos pelo professor (por email ou Google 
Classroom). Haverá solução de exercícios durante as aulas usando plataforma apropriada 
(Google Meet). Os atendimentos do professor também serão realizados de forma remota 
(Google Meet), nos horários previstos, mediante agendamento. O professor responsável 
e os alunos matriculados precisarão ter acesso a um computador (ou outro dispositivo 
móvel) e internet por banda larga (ou 4G) para que possa haver um aproveitamento 
adequado da disciplina.  
 

 

5 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

As avaliações consistirão em 7 testes, que serão avaliações individuais realizadas em 
uma plataforma apropriada (Google Forms ou Google Classroom) nas seguintes datas: 
 
07/10 (10 pontos), 14/10 (15 pontos), 21/10 (15 pontos), 04/11 (15 pontos), 11/11 
(15 pontos), 18/11 (15 pontos), 25/11 (15 pontos). 
 

 

 

6 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) MEDIANTE AGENDAMENTO 

4ª e 6ª de 9h00 às 10h00. 

marcel.vieira@ice.ufjf.br ou marcel.vieira@ufjf.br 

 
 

7 – BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia que será disponibilizada por meio eletrônico (pela plataforma Google 
Classroom): 
Vieira, M. D. T. (2020) Notas de Estatística Econômica II (em formato de slides). Juiz de 
Fora, Departamento de Estatística, UFJF. 
 
Bibliografia disponível no acervo Digital da Biblioteca da UFJF (SIGA3): 
ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A.; CAMM, J. D.; COCHRAN, J. J. 
Estatística aplicada a administração e economia. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 
DOANE, D. P.; SWEARD, L. E. Estatística aplicada à administração e economia. 4ª ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2014. 
Kazmier, L. J. Estatística aplicada à administração e economia. 4ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
 
Bibliografia disponível na internet: 
AZEVEDO, P. R. M. de. Introdução à Estatística. 3ª ed. Natal: EDUFRN, 2016. Disponível 
em: 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/21298/2/Introduc%CC%A7a%CC%8
3o%20a%CC%80%20Estati%CC%81stica%20(digital).pdf 
 
Bibliografia original prevista: 
DOANE, DAVID P.; SEWARD, LORI E. Estatística Aplicada a Administração e a Economia. 
São Paulo: MCGraw Hill - Artmed, 2008.  
SWEENEY, DENNIS J.; WILLIAMS, THOMAS A.; ANDERSON, DAVID R. Estatística Aplicada a 
Administração e Economia, São Paulo: Thomson Pioneira, 2007.  
WEBSTER, ALLEN L. Estatística Aplicada a Administração e Economia. São Paulo: MCGraw 
Hil/ Artmed, 2006. 
 

 
 



8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

- A disciplina seguirá todas as normas estabelecidas pelas resoluções do Conselho Superior e do 

Conselho de Graduação. 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 17 de setembro de 2020. 
 

Prof. Marcel de Toledo Vieira, PhD 
http://lattes.cnpq.br/1980385021266418 

 
 



 

Plano de Curso para ERE 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma:   EST059 – A e EST059 - B                

        Disciplina: Estatística Aplicada à Medicina   

        Professor(a): Henrique S. Hippert e Ronaldo Rocha Bastos 

        Ano/Semestre: 2020.1  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): Ronaldo Rocha Bastos 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 h (4 cr) cada turma 6ª 14:00 / 18:00 - 

6ª 14:00 / 18:00 - 

 

 

2 – EMENTA 

Introdução e Noções Básicas; Organização da Pesquisa Médica;  Probabilidades; Estatística 

Descritiva e Análise Exploratória de Dados; Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Estimação; 

Testes de Hipóteses; Tópicos Especiais em Inferência. 

 

3 – CONTEÚDO 

1- Introdução e Noções Básicas*: O Papel da Estatística na Medicina.  Incerteza e sua 

quantificação.  Estudos populacionais e amostrais. 

2 - Organização da Pesquisa Médica*: introdução, estudos descritivos, estudos explicativos 

caso-controle, estudo de coorte, ensaios clínicos aleatorizados. 

3- Probabilidades(1)*: Definições. Cálculo por meio de enumeração, conjuntos, diagramas de 

árvore. Probabilidade condicional.  Teorema de Bayes.  

4- Probabilidades(2): Prevalência, sensibilidade, especificidade, Valores preditivos. Risco 

relativo e razão de chances. 

5- Probabilidades(3): Razão de verossimilhança e probabilidades pré e pós-teste.   

6-  Estatística Descritiva e Análise Exploratória de Dados: Tipos de variáveis, níveis de 

mensuração. Gráficos de pontos, ramo-e-folhas, diagrama de Tukey; histograma. Tabelas de 

distribuição de freqüências. Medidas de posição, dispersão e assimetria. 

7- Variáveis aleatórias discretas: modelo binomial  

    Variáveis aleatórias contínuas: modelo gaussiano. 

8 – Estimação (1): Populações, amostras, parâmetros e estatísticas.  Distribuições amostrais da 

média e proporção.  Princípios gerais da Inferência. Medidas de efeito de uma exposição ou 

intervenção. Estimativas pontuais e intervalares. Intervalos de confiança para médias (normal e t) 

e proporções. 

9 – Estimação (2): IC para diferenças entre médias e entre proporções;  

ICs para OR e RR.  

10 – Testes de hipóteses (1): Introdução a testes de hipóteses com amostras grandes. 



Conceitos fundamentais sobre testes estatísticos de hipóteses e testes de significância.  

Significância, valor-p. Significância estatística x significância clínica.  Exemplos: Testes para média 

e proporção 

11 - Testes de hipóteses (2): Testes com amostras pequenas e testes de diferenças. 

Distribuição de Student.  Comparação de grupos. Resposta dicotômica com amostras 

independentes. Resposta dicotômica com amostras pareadas. Resposta contínua com 

amostras independentes. Resposta contínua com amostras pareadas. Considerações práticas 

sobre testes de hipóteses. Testes de pressupostos (normalidade, igualdade de variâncias, etc.)  

12 – Tópicos especiais (1):  

              (a) ANOVA de um fator, efeitos fixos. 

13 – Topicos especiais (2) 

      (b) Estatística Qui-quadrado para independência entre variáveis categóricas;  

      Teste qui-quadrado McNemar para dados nominais pareados. 

* Tópicos vistos de forma presencial em 06 e 13/03/2020 

 

4 – MÉTODO DE ENSINO 

As aulas serão dadas através de encontros semanais síncronos.  O material de apoio será 

fornecido pelos professores com antecedência.  As avaliações serão através de trabalhos 

práticos realizados por grupos de até 4 alunos.  Os professores manterão seus horários de 

atendimento. 

Maiores detalhes nos itens 5, 6 e 7 a seguir. 

 

 

5 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data(prazo 

p/entrega) 

Valor Tipo de 

Avaliação 

Conteúdo 

Programático 

1ª 16/10 40 
Trabalho 

 

Tópicos 1 a 5 

 

2ª 06/11 
 

30 

Trabalho 

 

Tópicos 6 a 9 

 

3ª 20/11 30 Trabalho Tópicos 10 a 13 

2ª 

chamada 
27/11 

40 ou 

30* 

 

Trabalho 
Todo o conteúdo 

 

*dependendo a qual trabalho se refere a 2ª chamada 

 

 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

Prof Henrique: terças-feiras de 08:00 às 10:00, mediante agendamento 

Prof. Ronaldo: quartas-feiras de 14:30 às 16:30, mediante agendamento 

 

 

 

 

6 – BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Original recomendada: 

Blair, R.C. e Taylor, R.A. 2013.  Bioestatística para ciências da saúde.  São Paulo:     Pearson.  

ISBN: 978-85-8143-171-0 

 

Pagano, M. e Gavreau, K. 2004.  Princípios de Bioestatística.  São Paulo: Thomson.  ISBN: 85-

221-0344-5 

 



Rosner, B.  2017.  Fundamentos de Bioestatística.  São Paulo: Cengage Learning.  ISBN: 85-221-

2553-8 

 

Soares, J.F. e Siqueira, A. L. 2002.  Introdução à Estatística Médica.  Belo Horizonte: CoopMed.  

ISBN: 85-85002-55-7 

 

Vieira, S. 2015.  Introdução à Bioestatística, 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Medicina.   

ISBN: 978-85-352-2843-4 

 

Recursos disponíveis online: 

Hippert, H. S. Site do professor: projetosigma.org 

 

Pereira,B.B. e do Nascimento, E.M.  Aprendizado Estatístico em Medicina.  Programa de Verão 

2013.  Petrópolis: Laboratório Nacional de Ciência da Computação – LNCC.  Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~abe/lista/pdfCi4G8F1E7B.pdf 

 

Costa, P.R.  Estatística.  3. ed. – Santa Maria : Universidade Federal de Santa Maria, Colégio 

Técnico Industrial de Santa Maria – Rede e-Tec Brasil, 2011.  Disponível em: 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/11/04_estatistica.pdf 

 

Panoso, A.R. Estatística e Bioestatística.  Apostila dos cursos de graduação em 

Agronomia, Ciências Biológicas e Zootecnia, 2019.  Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho": Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Departamento de Ciências 

Agrárias.  Disponível em: 

https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bio

estatistica_2019.pdf 

 

 

 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES À MODALIDADE ERE 

1. Os tópicos 1 a 3 já foram vistos de forma presencial, nos dias 06 e 13/03.  Uma revisão dos 

mesmos será realizada na primeira semana de ERE (25/09). 

2. Materiais para leitura (artigos, notícias, manuscritos, links para sites) e notas de aula 

(sequência de slides para cada tópico) serão enviados com antecedência (segundas-feiras) 

3. Haverá um encontro síncrono a cada semana, agendado dentro do horário previsto para a 

aula, onde uma síntese do tópico será apresentada pelo professor e atividades de aprendizagem 

serão realizadas (quiz) com resolução e discussão após a entrega. 

4. Para acesso ao curso os alunos deverão ter acesso remoto suficiente para utilizar as 

funcionalidades da plataforma google sala de aula recomendada pela UFJF. 

5. Para os encontros sincronos será utilizada a plataforma google meets.  A gravação dos 

encontros será disponibilizada para aqueles que não puderem, por algum motivo, ter acesso ao 

encontro no momento agendado.   

 

 

 

Juiz de Fora, 02 de setembro de 2020. 

Prof.Ronaldo R. Bastos 

Prof. Henrique S. Hippert 

 

https://www.ime.usp.br/~abe/lista/pdfCi4G8F1E7B.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/11/04_estatistica.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf


 

Plano de Curso Para a modalidade ERE 
 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

        Código-Turma: EST075-A                  

        Disciplina: Análise de Dados Categóricos  

        Professor(a): Ronaldo Rocha Bastos 

        Ano/Semestre: 2020.1 (ERE)  

      Coordenador(a) da disciplina (se houver): 

Dias e horários: Sala: Carga Horária Semestral: 

60 h (4 cr) 3ª -  - 

5ª 08:00/10:00 - 

 
 

2 – EMENTA 

1. Escalas de mensuração; 2. Introdução à análise de dados categóricos; 3 Tabelas de 
contingência bidimensionais e suas formas de análise; 4. A estatística qui-quadrado de 

Pearson; 5. Tabelas tridimensionais e multidimensionais; 6. Breve introdução a Modelos 
Lineares Generalizados; 7. Modelos loglineares para tabelas de contingência; 8. Variáveis 
ordinais: testes para tendência linear; 9. Modelos logísticos lineares binários; 10. 

Modelos probit; 11. Modelos Poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – CONTEÚDO 

1ª Parte : 
1. Escalas de mensuração, escalonamento, tipos de variáveis categóricas. 

2. Introdução à análise de dados categóricos, objetivos e enfoque a serem utilizados.  
Tabelas de contingência: notação e exemplos.  Revisão dos modelos utilizados para 

dados discretos univariados: Bernoulli e binomial;  hipergeométrico; geométrico e 
binomial negativo; Poisson.   
3 Tabelas de contingência bidimensionais e suas formas de análise: proporções, “odds 

ratios”.  Tabelas 2 X 2 e Tabelas  l  X c.  Os modelos probabilísticos adotados para as 
observações em tabelas de contingência:  Produto de distribuições de Poisson, 

Multinomial, Hipergeométrica, Produto de distribuições Multinomiais.  Variáveis resposta 
(desfecho) e variáveis explicativas (fatores).  Graus de liberdade. 
4. A estatística qui-quadrado de Pearson. Correção de Yates.  Qui-quadrado de McNemar.  

Agregação de tabelas 2 x 2.  Partição de tabelas 2 X c em tabelas 2 X 2.  Análise de 
resíduos das células em tabelas de contingência. 

5. Tabelas tridimensionais e multidimensionais.  Independência mútua, independência 
parcial, independência condicional, efeitos de segunda ordem.  Estatística de Cochran-

Mantel-Haenszel.  Estatística de Breslow-Day.  Paradoxo de Simpson. 
6. Breve introdução a Modelos Lineares Generalizados 
2ª Parte: 

7. Modelos loglineares para tabelas de contingência.  Especificação, ajuste, análise e 
interpretação no contexto de MLG. 

8. Variáveis ordinais: testes para tendência linear.  Associação linear × linear. Efeitos de 
linha e  efeitos de coluna.  Especificação, ajuste, análise, interpretação no contexto de 
MLG 

9. Modelos logísticos lineares binários.  Especificação, ajuste, análise, interpretação no 
contexto de MLG.  Estratégias para modelos de classificação e modelos de previsão. 



10. Modelos probit. Especificação, ajuste, análise, interpretação no contexto de MLG.   
11. Modelos Poisson. Especificação, ajuste, análise, interpretação no contexto de MLG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM – CRONOGRAMA 

Avaliações Data Valor 
Tipo de Avaliação 

Conteúdo Programático 

1ª 29/10 40 Trabalho 

 

1ª parte 

 
 

      2ª 
 

24/11 

 

    

    40 

 

              Trabalho 
 

                 2ª parte 

     3a 
 

Até 

26/11 

 

 

20 

 

       Exercícios e tarefas 
          

           Todo o conteúdo 

2ª chamada* 26/11 40              Trabalho          1ª ou 2ª parte 

 

*Referente a um dos trabalhos 

 

4 – MÉTODO DE ENSINO 

As aulas serão dadas através de encontros semanais síncronos, sempre às quintas-feiras no 

horário da aula.  O material de apoio (textos, slides, links) será fornecido pelo professor com 

antecedência.  As avaliações serão através de trabalhos práticos realizados por grupos de até 3 

alunos.  O professor manterá seu horário de atendimento. 

Maiores detalhes nos itens 5, 6 e 7 a seguir. 
 

 
 

5 – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO(A) PROFESSOR(A) 

quartas-feiras de 14:30 às 16:30, mediante agendamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 – BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Original recomendada: 

AGRESTI, A. 2007.  An Introduction to Categorical Data Analysis – 2nd Edition.  New York: 

Wiley. 
D’HAINAUT, L. 1992. Conceitos e Métodos da Estatística.vol. 2 – Duas ou Três Variáveis 

Segundo Duas ou Três Dimensões.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
EVERITT, B.S. 1992.  The analysis of contingency tables – 2ª ed..  Monographs on statistics 
and applied probability 45.  London: Chapman & Hall. 

GREENACRE, M. 2007. Correspondence Analysis in Practice, 2ª edição.  Boca Raton: CRC 
Press. 

JOBSON, J.D. 1992.  Applied multivariate data analysis - Vol. 2:Categorical and Multivariate 
methods.  Springer texts in statistics.  New York: Springer. 
MURTEIRA, B.J.P. 1993. Análise Exploratória de Dados: Estatística Descritiva – Cap. 8 – 

Lisboa: McGraw-Hill. 
MURTEIRA, B.J.P. 1990.   Probabilidade e Estatística - Vol. 2 (cap. 16).  Lisboa: McGraw-Hill. 

NISHISATO, S., 2007.  Multidimensional Nonlinear Descriptive Analysis.  Boca Raton: CRC 
Press. 

PAULINO, C.D. E SINGER  2006.  Análise de Dados Categorizados.  São Paulo: Blücher. 
 

Recursos disponíveis online: 

Hall, D.B. Categorical Data Analysis & Generalized Linear Models — Lecture Notes STAT 

8620 – Department of Statistics – University of Georgia, Franklin College of Arts and 

Science.  Disponível em: 
https://faculty.franklin.uga.edu/dhall/sites/faculty.franklin.uga.edu.dhall/files/lec1(1)_0.pdf 

Valcheva. S. Apresentação introdutória sobre Análise de Dados Categóricos.  Disponível 
em: http://www.intellspot.com/categorical-data-examples/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER) 

1. Os tópicos 1 a 4  já foram vistos de forma presencial, nas duas primeiras semanas de aula.  

Uma revisão dos mesmos será realizada na primeira semana de ERE (22 e 24/09). 

2. Materiais para leitura (artigos, notícias, manuscritos, links para sites) e notas de aula 

(sequência de slides para cada tópico) serão enviados com antecedência (segundas-feiras) 

3. Haverá um encontro síncrono a cada semana, agendado dentro do horário previsto para a 

aula de 3ª feira, onde uma síntese do tópico será apresentada pelo professor e atividades de 

aprendizagem serão realizadas como exercícios e tarefas. 

4. Para acesso ao curso os alunos deverão ter acesso remoto suficiente para utilizar as 

funcionalidades da plataforma google sala de aula recomendada pela UFJF. 

5. Para os encontros sincronos será utilizada a plataforma google meets.  A gravação dos 

encontros será disponibilizada para aqueles que não puderem, por algum motivo, ter acesso ao 

encontro no momento agendado.   

 

 

 

Juiz de Fora, 02 de setembro de 2020. 

Prof.Ronaldo R. Bastos 
 

https://faculty.franklin.uga.edu/dhall/sites/faculty.franklin.uga.edu.dhall/files/lec1(1)_0.pdf
http://www.intellspot.com/categorical-data-examples/


Plano de Curso - Ensino Remoto Emergencial

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Código-Turma: EST012-A

Disciplina: Estatística Econômica I

Professor: Tiago M. Magalhães

Ano/Semestre: 2020/1

Coordenador(a) da disciplina (se houver):

Dias e horários: Sala: Carga horária semestral:

Sextas-feiras, 14:00 às 18:00 Não se aplica 60h

2 - EMENTA

Análise exploratória de dados: medidas resumos e recursos grá�cos;

Noções de probabilidades: experimento aleatório, espaço amostral e eventos;

Variáveis aleatórias: esperança, variância e distribuições.

3 - CONTEÚDO

a. Conceitos iniciais;

b. Medidas resumo;

c. Métodos grá�cos;

d. Experimentos probablísticos;

e. Cálculo de probabilidades;

f. Variáveis aleatórias;

g. Distribuições de probabilidades;

h. Esperança e variância;

i. Distribuições importantes.
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4 - AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM � CRONOGRAMA

Avaliações Data Valor Tipo de avaliação Conteúdo Programático

TVC 1 16/10 30 Teste 3a. a 3c.

TVC 2 06/11 30 Teste 3d. a 3f.

TVC 3 27/11 40 Trabalho 3g. a 3i.

5 - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO PROFESSOR

Terças e quintas, das 14h03 às 15h03 (mediante agendamento)

6 - BIBLIOGRAFIA

6.1 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA

a. Doane, D. P. e L. E. Seward. (2014). Estatística Aplicada à Administração e Economia

(4 ed.). Porto Alegre: McGraw-Hill.

b. Martins, G. A. e O. Domingues. (2011). Estatística Geral e Aplicada (4 ed.). Atlas.

c. Sweeney, D. J., T. A. Williams e D. R. Anderson. (2013). Estatística Aplicada

à Administração e Economia (3 ed.). CENGAGE Learning.

d. Webster, A. L. (2006). Estatística Aplicada à Administração, Contabilidade e Economia

(3 ed.). Porto Alegre: McGraw-Hill.

6.2 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

a. Azevedo, P. R. M. (2016). Introdução à Estatística. (3 ed.). Natal: EDUFRN.

Disponível em https://repositorio.ufrn.br/jspui/

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

a. O cumprimento da ementa poderá ser parcial a depender do andamento das atividades

dentro deste novo formato;

b. Será aprovado o aluno que obtiver pontuação �nal maior ou igual a 60;

Serão 3 TVCs com as pontuações e datas apresentadas em 4.;

c. Não haverá prova substitutiva ou suplementar;

d. A avaliação da frequência dos discentes ocorrerá a partir da participação nas atividades

propostas e entrega de trabalhos nos prazos de�nidos e divulgados pelo docente;

e. Apostila e slides, uma aula em vídeo para cada slide, estarão disponíveis na plataforma

Google Classroom.
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Juiz de Fora, 8 de setembro de 2020.

Tiago M. Magalhães

∴
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Plano de Curso - Ensino Remoto Emergencial

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Código-Turma: EST074-A

Disciplina: Análise de Regressão

Professor: Tiago M. Magalhães

Ano/Semestre: 2020/1

Coordenador(a) da disciplina (se houver):

Dias e horários: Sala: Carga horária semestral:

Segundas- e sextas-feiras, 8:00 às 10:00 Não se aplica 60h

2 - EMENTA

Regressão linear simples, regressão linear múltipla, seleção de variáveis regressoras,

Análise dos pressupostos do modelo, análise de resíduos, análise de diagnósticos.

3 - CONTEÚDO

a. Modelo de regressão linear simples;

a1. Pressupostos do modelo;

a2. Estimação;

a3. Inferência;

a4. Diagnóstico.

b. Modelo de regressão linear múltiplo;

b1. Pressupostos do modelo;

b2. Estimação;

b3. Inferência;

b4. Diagnóstico.

b5. Seleção de variáveis regressoras.

c. Tópicos adicionais.

c1. Extensões aos modelos de regressão;

c2. Aprendizado supervisionado;

c3. Modelos de regressão em dimensões altas.
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4 - AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM � CRONOGRAMA

Avaliações Data Valor Tipo de avaliação Conteúdo Programático

TVC 1 26/10 30 Trabalho a. e b.

TVC 2 16/11 30 Trabalho c.

TVC 3 23/11 40 Lista de exercícios Completo

5 - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO PROFESSOR

Terças e quintas, das 14h03 às 15h03 (mediante agendamento)

6 - BIBLIOGRAFIA

6.1 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA

a. Draper, N. R. e H. Smith (1998). Applied regression analysis. New York: Wiley.

b. Kutner, M. H., C. Nachtsheim e J. Neter (2004). Applied linear models (4 ed.).

Chicago: Irwin.

c. Montgomery, D. C. e E. Peck (1992). Introduction to regression analysis.

New York: Wiley.

6.2 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (todas disponíveis on line)

a. Cordeiro, G. M. e C. G. B. Demétrio (2011). Modelos lineares generalizados e extensões.

Piracicaba.

b. Hastie, T., R. Tibshirani e J. Friedman (2017). The elements of statistical learning

- data mining, inference, and prediction. New York: Springer.

c. Izbicki, R. e T. M. Santos (2019). Machine learning sob a ótica estatística

- uma abordagem preditivista para a estatística com exemplos em R. São Carlos.

d. James, G., D. Witten, T. Hastie e R. Tibshirani (2017). An introduction to statistical

learning with applications in R. New York: Springer.

e. Paula, G. A. (2013). Modelos de regressão com apoio computacional. São Paulo.
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7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

a. O cumprimento da ementa poderá ser parcial a depender do andamento das atividades

dentro deste novo formato;

b. Será aprovado o aluno que obtiver pontuação �nal maior ou igual a 60;

Serão 3 TVCs com as pontuações e datas apresentadas em 4.;

c. Não haverá avaliação substitutiva ou suplementar;

d. A avaliação da frequência dos discentes ocorrerá a partir da participação nas atividades

propostas e entrega de trabalhos nos prazos de�nidos e divulgados pelo docente;

e. Apostila e slides, uma aula em vídeo para cada slide, estarão disponíveis na plataforma

Google Classroom.

Juiz de Fora, 18 de setembro de 2020.

Tiago M. Magalhães

∴

Página 3/3



Página 1 de 4 
 

 

 

CURSO DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS 2020 – 1 (EST020) 

Plano para Curso Não Presencial 
 

Turma  A:  horários das atividades síncronas: 3ª e 5ª feiras (14:00 às 16:00) 

Prof.: Tufi Machado Soares (tufi@caed.ufjf.br) 

 

PLANO DE CURSO/PROGRAMAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

Tópicos da Ementa/Conteúdo:  

Tópicos/Conteúdo 

1. Revisão 

 Revisão de Probabilidade: Sequência de Variáveis Aleatórias. Apresentação. Convergência em 
probailidade. Convergência quase certa. Convergência em distribuição. Aplicações; Vetores Aleatórios: 
Distribuições conjuntas, condicionais e marginais. Distribuições multivariadas e suas propriedades. 
Normal multivariada. Distribuições X² e Wishart. Distribuição t multivariada. 

2. Conceitos 

Básicos 

 Conceitos Básicos de Processos Estocásticos: Definições Básicas. Exemplo de Processos 
estocásticos. Estacionaridade e ergodicidade. Parâmetros e Estatísticas de um Processo. 
 

 

3. Processos de 

Poisson 

 Processos de Poisson: Introdução aos Processos de contagem. Exemplos de Processos de Poisson e 
Aplicações. Processos Homogêneos e aplicações. Processos Generalizados e aplicações. 

 

 

4. Cadeias de 

Markov 

 Cadeias de Markov a tempo discreto: Definição de Cadeias e Processos de Markov. Caracterização 
das Cadeias discretas a tempo discreto: Matrizes de Probabilidade de Transição. Equações de 
Chapman-Kolmogorov e aplicações. Peridicidade, Irredutibilidade e recorrência. Cadeias redutíveis: 
Probabilidade de absorção. Distribuições limites e estacionárias. Cadeias Ergódicas. Reversibilidade e 
aplicações (MCMC). 
Introdução às Cadeias de Markov a Tempo Contínuo e Aplicações. 

5. Aplicações 
Métodos de MCMC e aplicação à Regressão Linear Múltipla. 
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Programa/Plano de Curso : Atividades/Aulas Não Presenciais 

 

Data de 
postagem 
ou 
ocorrência 
do evento. 

Aula Descrição do Conteúdo/Atividade Tópico 
da 
Ementa 

 Aulas 1 e 2 Apresentação do Curso/encontro via google meet/atividade síncrona todos 

 Aulas 3 e 4 Sequência de Variáveis Aleatórias. Apresentação. Convergência em 
probailidade. Convergência quase certa. Convergência em distribuição. 
Aplicações; 

1 

 Aulas 5 e 6 Vetores Aleatórios: Distribuições conjuntas, condicionais e marginais. 
Distribuições multivariadas e suas propriedades. Normal multivariada. 
Distribuições X² e Wishart. Distribuição t multivariada. 

1 

 Aulas 7 e 8 Conceitos Básicos de Processos Estocásticos: Definições Básicas. Exemplo de 
Processos estocásticos. 

2 

 Aulas 9 e 10 Estacionaridade e ergodicidade. Parâmetros e Estatísticas de um Processo. 2 

 Aulas 11 e 12 Revisão da Distribuição exponencial e propriedades.  3 

 Aulas 13 e 14 Introdução aos Processos de contagem e definição de Processos de Poisson 
Homogêneos. 

3 

 Aulas 15 e 16 Aula de revisão e solução de dúvidas via  google meet atividades síncrona. 3 

 Aulas 17 e 18 Exemplos de Processos de Poisson Homogênos e Aplicações. 3 

 Aulas 19 e 20 Distribuiçõs dos tempos de Chegada e espera e propriedades gerais dos 
processos de Poisson. 

3 

 Aulas 21 e 22 Distribuições condicionais do tempo de chegada do evento e denições 
alternativas de um Processo de Poisson 

3 

 Aulas 23 e 24 Inferência em processos de Poisson  3 

 Aulas 25 e 26 Processos de Poisson Não Homogêneos e Composição de Processos de 
Poisson. 

3 

 Aulas 27 e 28 Aula de revisão e solução de dúvidas via  google meet 3 

 Aulas 29 e 30 1º TVC a ser realizado no google sala de aula/atividade sincrona 1,2 e 3 

 Aulas 31 e 32 Definição de Cadeias de Markov e Caracterização das Cadeias discretas a 
tempo discreto: Matrizes de Probabilidade de Transição. Exemplos e 
Aplicações 

4 

 Aulas 33 e 34 Equações de Chapman-Kolmogorov e aplicações. 4 

 Aulas 35 e 36 Classificação de estados e propriedades das cadeias de Markov : Peridicidade, 
Irredutibilidade, recorrência e ergodicidade. 

4 

 Aulas 37 e 38 Distribuições limites e estacionaridade das cadeias de Markov e propriedades 4 

 Aulas 39 e 40 Aula de revisão e dúvidas via google meet/atividade síncrona 4 

 Aulas 41 e 42 Exemplos de Cadeias de Markov. 4 

 Aulas 43 e 44 Cadeias de Markov reversíveis e aplicações. 4 

 Aulas 45 e 46 Inferência em cadeias de Markov 4 

 Aulas 47 e 48 Introdução ao Cálculo estocástico e Cadeias de Markov à tempo contínuo. 4 

 Aulas 49 e 50 Aula de revisão e dúvidas no google meet/ atividade síncrona 4 

 Aulas 51 e 52 2º TVC a ser realizado no google sala de aula/atividade síncrona 5 

 Aulas 53 e 54 Aplicação das Cadeias de Markov: amotrador de Gibbs e Metropólis e 
Hastings 

5 

 Aulas 55 e 56 Aplicação do amostrador de Gibbs a regressão linear múltipla.   5 

 Aulas 57 e 58 Aula de revisão e dúvidas no google meet/ atividade síncrona 5 

 Aulas 59 e 60 Aula final de entrega e apresentação do trabalho final e avaliação do curso via 
google meet/atividade sincrona 

5 
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Método de Ensino 

  

Os tópicos da ementa serão apresentados em sessões teóricas com aulas expositivas utilizando power point e áudio gravado 

em material anexado ao google sala de aula por tempo determinado conforme calendário acadêmico para acesso exclusivo 

aos alunos matriculados. Uma lista de exercícios para cada tópico da ementa também será disponibilizada. Haverá encontros 

regularmente agendados de acordo com o cronograma acima no google meet  para  apresentação, revisão, solução de dúvidas  

e de exercícios. Materiais de apoio também serão anexados no google classrooom. Todos os tópicos serão apresentados 

segundo a formalização mais atualizada baseada na bilbliografia apresentada e discutidos, em contextos gerais, de acordo 

com o senso comum e algumas aplicações específicas de expertise do professor. As provas serão realizadas no google sala 

de aula no horário especificado. 

 

Avaliação 

  

1 - Avaliações:   

 

Serão realizados duas provas escritas (TVC1, TVC2) cujas respostas serão anexadas no google escolar e um trabalho (TVC 

3). Os conteúdos serão apresentados a seguir: 

 

TVC1 (100 pontos): Tópicos I, II, III (com os devidos pré-requisitos exigidos para a disciplina) 

TVC2 (100 pontos): Unidade IV (com os devidos pré-requisitos exigidos para a disciplina) 

TVC3 (100 pontos): Unidade V (com os devidos pré-requisitos exigidos para a disciplina) 

 

A nota final será a média aritmética das três notas. As provas serão realizadas em horários pré-determinados no google sala 

de aula. 

 

2 - Segunda Chamada:  

 

O aluno terá direito à segunda chamada de qualquer avaliação, desde que apresente requerimento ao coordenador da disciplina 

(formulário próprio que deve ser retirado na secretária do Departamento de Estatística com o Sr. Bruno feito on line no site 

http://www.ufjf.br/estatistica/ensino/requisicao-de-segunda-chamada/), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar de 

sua aplicação, contendo justificativa que demonstre a impossibilidade da realização no horário e na data prevista. O 

requerimento poderá ser deferido ou não tendo em vista o motivo apresentado pelo aluno.  

 

3 - Informações Gerais:  

 

a. Será considerado aprovado o aluno que alcançar nota final igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da nota 

máxima.  

b. A aprovação fica condicionada à frequência. Será aprovado o aluno que tiver acessado com frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas postadas e aos encontros previstos no google meet.  

c. As notas parciais serão disponibilizadas aos discentes, no sistema, até 3 (três) dias antes da data da avaliação 

subsequente (exceto no caso da prova substitutiva). 

d. O fechamento das turmas deverá respeitar os prazos do calendário acadêmico da UFJF.  

5 – Calendário  de provas e trbalhos:  

TVC 1: a definir 

TVC 2: a definir 

TVC 3: a definir 

 

 

referências bibliográficas 

 

O curso original, e apresenações do Professor,  é fundamentalmente  baseado nos livros de:  

 
Karlin, S. & Taylor, H. M. (1975). A First Course in Stochastic Processes.2ed. Academic Press: New York. 
  
Ross, S. M. (2003). Introduction to Probability Model. 10ed. Academic Press: New York. 
 
Ross, S. M. (1983). Stochastic Processes. 2ed.John Wiley and Sons: New York.  

http://www.ufjf.br/estatistica/ensino/requisicao-de-segunda-chamada/


Página 4 de 4 
 

 
 
Como alternativa de acesso  livre as seguintes referências são sugeridas, adotadas e disponibilizadas pelo professor, 
excepcionalmente na versão não presencial do curso: 

 
Uma Introdução aos Processos Estocásticos: A, Hinojosa & A. Milanés. UFMG/ICEX 
 
Course Notes for Stochastic Processes by Russell Lyons: Based on the book by Sheldon Ross. Version of 11 March 2020 
 
Conceitos Básicos de Processos Estocásticos: Gregorio Saravia Atuncar. UFMG/ICEX 

Atendimento 

  

O professor estará disponível para atendimento individual aos alunos de todas as suas disciplinas às terças-feiras e quintas-

feiras das 13:30 h às 14:30h via google meet no período do curso. O atendimento  deverá ser agendado com pelo menos 48 

horas de antecedência no seguinte endereço eletrônico de contato: tufi@caed.ufjf.br. A confirmação e o dia do agendamento 

dependerá do número de solicitações realizadas até 48 horas antes. 

mailto:tufi@caed.ufjf.br
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CURSO DE Teoria da Resposta ao Item 2020 – 1 (EST029B) 

Plano para Curso Não Presencial 
 

Turma  A:  horários das atividades síncronas: 3ª e 5ª feiras (16:00 às 18:00) 

Prof.: Tufi Machado Soares (tufi@caed.ufjf.br) 

 

 

PLANO DE CURSO/PROGRAMAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

Ementa/Conteúdo:  

Tópicos/Conteúdo 

1. Introdução 
  Motivação, Aplicações e Origens; 

 

2.  Medição 

Clássica 

Introdução à Medição, Métodos de Pontuação e Teoria Clássica dos testes, críticas 

epistemológicas; 
 

3. Modelos 

Unidimensiona

is da TRI 

Modelos para dados dicotômicos e politômicos; 

 

 

4. Estimação 

das 

Proficiências 

método da verossimilhança máxima, média a posteriori e máximo a posteriori; 

 

5. Estimação 

dos 

parâmetros e 

Proficiências 

Métodos iterativos (paradigma de Birnbaun), Método EM e algoritmo de Bock 

e Aitikin,  Método EM com etapas de Robins Monro, Método Bayesiano Pleno; 

 

6. Avaliação da 

qualidade dos 

testes e itens. 

Métodos de análise dos ajustes dos modelos e de outros pressupostos básicos. 

7. Tópicos em 

TRI 

Multivariada  Modelos Compensatórios e não compensatórios e outros tópicos de interesse. 

 

Programa: 

Data Aula Conteúdo Referência Bibliográfica 

A definir de acordo com 
calendário acadêmico  

Tópicos 1, 2, 3 e 4 

Notas de Aulas do 

Professor Tufi 

Machado Soares 

 

   Aula de Revisão / Exercícios  

   1 TVC 

 

Tópicos 5  

 

 

 

Notas de Aulas do 

Professor Tufi 

Machado Soares 

 

   Aula de Revisão / Exercícios 

   2o  TVC 

 

Tópicos 6 e 7 

Notas de Aulas do 

Professor Tufi 

Machado Soares 
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 Entrega do Trabalho Final (3º TVC) 

 

 

Método de Ensino 

  

Os tópicos da ementa serão apresentados em sessões teóricas com aulas expositivas utilizando power point e áudio gravado 

em material anexado ao google sala de aula por tempo determinado conforme calendário acadêmico para acesso exclusivo 

aos alunos matriculados. Uma lista de exercícios para cada tópico da ementa também será disponibilizada. Haverá encontros 

regularmente agendados de acordo com o cronograma acima no google meet  para  apresentação, revisão, solução de dúvidas  

e de exercícios. Materiais de apoio também serão anexados no google classrooom. Todos os tópicos serão apresentados 

segundo a formalização mais atualizada baseada na bilbliografia apresentada e discutidos, em contextos gerais, de acordo 

com o senso comum e algumas aplicações específicas de expertise do professor. As provas serão realizadas no google sala 

de aula no horário especificado. 

 

 

Avaliação 

  

1 - Avaliações:   

 

Serão realizados duas provas escritas (TVC1, TVC2) e um trabalho (TVC 3). Os conteúdos serão apresentados a seguir: 

 

TVC1 (100 pontos): Tópicos I, II, III (com os devidos pré-requisitos exigidos para a disciplina) 

TVC2 (100 pontos): Unidade IV e V (com os devidos pré-requisitos exigidos para a disciplina) 

TVC3 (100 pontos): Unidade VI e VII(com os devidos pré-requisitos exigidos para a disciplina) 

 

A nota final será a média aritmética das três notas.  

 

2 - Segunda Chamada:  

 

O aluno terá direito à segunda chamada de qualquer avaliação, desde que apresente requerimento ao coordenador da disciplina 

(formulário próprio que deve ser retirado na secretária do Departamento de Estatística com o Sr. Bruno feito on line no site 

http://www.ufjf.br/estatistica/ensino/requisicao-de-segunda-chamada/), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar de 

sua aplicação, contendo justificativa que demonstre a impossibilidade da realização no horário e na data prevista. O 

requerimento poderá ser deferido ou não tendo em vista o motivo apresentado pelo aluno.  

 

3 - Informações Gerais:  

 

a. Será considerado aprovado o aluno que alcançar nota final igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da nota 

máxima.  

b. A aprovação fica condicionada à frequência. Será aprovado o aluno que tiver acessado com frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas postadas e aos encontros previstos no google meet.  

c. As notas parciais serão disponibilizadas aos discentes, no sistema, até 3 (três) dias antes da data da avaliação 

subsequente (exceto no caso da prova substitutiva). 

d. O fechamento das turmas deverá respeitar os prazos do calendário acadêmico da UFJF.  

5 – Calendário  de provas e trbalhos:  

TVC 1: a definir 

TVC 2: a definir 

TVC 3: a definir 

 

Referências bibliográficas 

 

O curso original, e apresenações do Professor,  é fundamentalmente  baseado nas referências: 

 

Backer, F. & Seock -Ho, K.(2004)  Item Response Theory: Parameter Estimation Technics, 2a ed. 

 

GONÇALVES, F. ; DA COSTA, B. ;  SOARES, T . (2018) Bayesian item response model: a generalized approach for the 

abilities' distribution using mixtures. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 88, p. 

967-981. 

Hambleton, D. (1991) Fundamentals of Item Response Theory. 

Spearman C. (1904). General Intelligence objectively determined and measured. America in Journal of Psychology, 15, 

201-293. 

Thurstone, L. L. (1931). Multiple Factor Analysis. Psichological Review, 38, 406-427. 

 

http://www.ufjf.br/estatistica/ensino/requisicao-de-segunda-chamada/
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Excepcionalmente para a versão do curso não presencial o professor irá disponibilizar as seguintes referências para 

consulta: 

 

Introdução à Teoria da Resposta ao Item de Tufi Machado Soares, UFJF/DE. Versão 2020. 

 

GONÇALVES, F. ; DA COSTA, B. ;  SOARES, T . (2018) Bayesian item response model: a generalized approach for the 

abilities' distribution using mixtures. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 88, p. 

967-981. 

 

Atendimento 

  

O professor estará disponível para atendimento individual aos alunos de todas as suas disciplinas às terças-feiras e quintas-

feiras das 13:30 h às 14:30h via google meet no período do curso. O atendimento  deverá ser agendado com pelo menos 48 

horas de antecedência no seguinte endereço eletrônico de contato: tufi@caed.ufjf.br. A confirmação e o dia do agendamento 

dependerá do número de solicitações realizadas até 48 horas antes. 

 

mailto:tufi@caed.ufjf.br

