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1 – Identificação  

 

1.1. Unidade: Instituto de Física e Matemática 

1.2.    Departamento: DME (Departamento de Matemática e Estatística) 

1.3. Professor: Elisia Rodrigues Corrêa 

1.4.   Disciplina Estatística Descritiva 

1.5. Código: 0100228 

1.6. Pré-Requisitos: Nenhum 

1.7. Créditos: 04 

1.8. Carga horária semanal: 04h 

1.9. Carga horária semestral: 68h 

1.10. Natureza : Teórica 

1.11. Semestre vigente: 1º semestre de 2016 

1.12. Curso(s) atendido(s): 3110 

 

2 – Ementa  

 

 Descrição de dados estatísticos: apresentação e resumo de dados, construção de 

tabelas e gráficos, medidas de posição e de dispersão, assimetria e curtose, 

medidas de associação: covariância e coeficiente de correlação. Análise 

Exploratória de dados: Diagrama dos cinco números, gráfico de ramo e folhas, 

Box plot. 

3 – Objetivos da Disciplina 

 

 

3.1.  Objetivos gerais 

 

 Habilitar o estudante para compreensão e utilização da metodológica estatística 

para a apresentação, resumo e interpretação de conjunto de dados. 

 

 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Fundamentação em estatística descritiva para o estudo de disciplinas do ciclo 

profissional linear com coeficientes constantes. 

 
 



4 – Conteúdo Programático 

 

Unidade 1 - Introdução 

1.1. História, conceito, funções e aplicações da estatística.  

1.2. Utilização da Estatística na interpretação de conjunto de dados. 

1.3. População e amostra;  

1.3.1. Características e variáveis;  

1.3.2. Observações e dados. 

1.4. Variáveis:  

1.4.1. Classificação de variáveis.  

1.4.2. Dados.  

1.4.3. Origens de dados estatísticos:  

1.4.3.1. Dados históricos; 

1.4.3.2. Dados de pesquisa; 

1.4.3.3. Escalas de Mensuração. 

1.5. Séries Estatísticas: Simples e Mistas. 

 

Unidade 2 - Apresentação de dados Univariados 

2.1. Apresentação de um conjunto de dados:  

2.1.1. Tabelas e gráficos. 

2.2. Construção de Tabelas;  

2.2.1. Normas de apresentação tabular. 

2.3. Técnicas gráficas para a descrição de dados:  

2.3.1. Gráficos de barras verticais;  

2.3.2. Gráficos de linhas;  

2.3.3. Gráficos de barras horizontais; 

2.3.4. Gráficos de setores. 

 

Unidade 3 - Distribuição de Frequências 

3.1. Frequências  

3.1.1. Absolutas; 

3.1.2. Relativas, 

3.1.3. Acumuladas.  

3.2. Distribuição de frequências;  

3.2.1. Tabela de frequências (com ou sem perda de informação). 

3.3. Histograma e Polígono de Frequências. 

 

Unidade 4 - Resumo de um conjunto de dados 

4.1. Medidas de Posição:  

4.1.1. Ponto médio; 

4.1.2. Média aritmética; 

4.1.3. Mediana e moda. 

4.2. Medidas Separatrizes:  

4.2.1. Quartis; 

4.2.2. Decis; 

4.2.3. Percentis. 

4.3. Medidas de Dispersão:  

4.3.1. Amplitude total; 

4.3.2. Variância; 

4.3.3. Desvio padrão; 

4.3.4. Coeficiente de variação. 

4.4. Medidas de Assimetria e Curtose. 

 

Unidade 5 - Apresentação de dados Bivariados 



1.1. Medidas de Associação:  

1.1.1. Covariância e coeficiente de correlação. 

 

Unidade 6 - Análise Exploratória 

6.1. Resumo de cinco números; 

6.2. Diagrama de ramo e folhas; 

6.3. Gráfico de caixas (Box Plot). 

 

5 – Procedimentos Didáticos 

 

5.1 As aulas serão expositivas, utilizando todos os recursos disponíveis e pertinentes aos 

objetivos da disciplina; 

5.2 Sempre que o professor julgar necessário, listas de exercícios e/ou outros materiais 

complementares serão disponibilizados. Além disso, aulas destinadas a recuperação de 

dias letivos poderão ser realizadas em horário extraclasse, sendo agendadas em 

concordância com a maioria dos alunos presentes em sala de aula; 

5.3 Não será permitido o registro de aulas utilizando gravadores ou câmeras de 

vídeo/foto; 

5.4 Dúvidas sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula devem ser discutidas durante a 

sua condução, após o seu término ou nas monitorias (consulte os horários em 

http://ifm.ufpel.edu.br/dme/). Existe ainda a possibilidade de agendar um horário de 

atendimento extraclasse com o professor, respeitando a antecedência mínima de 24 (vinte 

e quatro) horas (contadas em dias úteis); 

5.5 O desenvolvimento do conteúdo programático e a condução das aulas são 

condicionados a cooperação dos alunos. Isso de modo a viabilizar um ambiente de ensino 

e trabalho propício para o seu aproveitamento. Logo, na ausência desse preceito os alunos 

assumem a responsabilidade pelo conteúdo previsto e pela suspensão da aula;  

5.6 A fim de garantir seu acesso as informações pertinentes ao desenvolvimento da 

disciplina, o aluno deverá informar, em lista própria, um e-mail para contato. Diante 

disso, será enviado um mensagem para confirmação de recebimento, a qual deve ser 

impressa, assinada e entregue ao professor. É de responsabilidade do aluno relatar, em 

tempo hábil, qualquer dificuldade de acesso ou alteração desse contato;  

5.7 Casos especiais, não descritos nesse plano de ensino, serão dirigidos a resolução pelo 

corpo docente da área de Estatística do DME/IFM. 

 

 

6 – Cronograma  

 

Introdução (6hs) 

Apresentação de dados Univariados (6hs) 

Distribuição de Frequências (24hs) 

http://ifm.ufpel.edu.br/dme/


Resumo de um conjunto de dados (24hs) 

Apresentação de dados Bivariados (4hs) 

Análise Exploratória (4hs) 

     

7 – Avaliação  

   É importante ressaltar os seguintes artigos do Regimento Geral da Universidade 

que dizem respeito ao Sistema de Avaliação: 

Art. 183 – A verificação do aproveitamento do aluno será realizada por disciplina, 

abrangendo aspectos de assiduidade e avaliação de conhecimentos. 

Art. 184 – A aprovação em cada disciplina é apurada semestralmente e fica 

condicionada a freqüência do aluno pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas teóricas e 75% (setenta e cinco por cento) das aulas práticas. 

Art. 185 O aproveitamento será aferido em cada disciplina mediante a realização de 

pelo menos 2 (duas) verificações com o mesmo peso, distribuídas ao longo do 

período, sem prejuízo de outras verificações de aula e trabalhos previstos no plano de 

ensino da disciplina. 

Art. 186 – A média aritmética das verificações constitui a nota semestral, 

considerando-se aprovado o aluno que obtiver nota semestral igual ou superior a 7 

(sete). 

Parágrafo Único – Os graus atribuídos aos trabalhos escolares serão em número de O 

(zero) a 10 (dez), admitida a primeira decimal. 

Art. 187 – Considerar-se-á definitivamente reprovado o aluno que obtiver, média 

semestral inferior a 3 (três). 

Art. 188 – O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou 

superior a 3,0 (três), submeter-se-á a um exame, versando sobre toda a matéria 

lecionada no período. 

 

§ 1º – Considerar-se-á aprovado o aluno que, feito o referido exame, obtiver média 

igual ou superior a 5 (cinco), resultante da divisão por 2 (dois) da soma da nota 

semestral com a do exame. 

 

§ 2º – O não comparecimento ao exame importará em atribuição ao aluno, de nota O 

(zero). 

 

Exemplo de Sistema de Avaliação para uma disciplina: 

O sistema de avaliação seguirá as normas gerais estabelecidas pela UFPEL.  

1) A aprovação na disciplina fica condicionada a presença em pelo menos 75% das 

aulas, caso contrário o aluno estará reprovado por infrequência.  

2) Serão realizadas pelo menos duas avaliações durante o semestre. Estas avaliações 

poderão ser: prova escrita ou oral, trabalho em grupo ou individual, apresentação 

de seminários ou atividades em aulas. Cada avaliação terá um peso diferente de 

acordo com o definido abaixo, ter-se-á também um conjunto de trabalhos (a ser 

definido pelo professor na ocasião apropriada), cuja média aritmética terá o peso 

indicado abaixo.  A média ponderada dessas avaliações constituirá Nota 



Semestral.  

As avaliações serão individuais, sendo o aluno responsável pelo material necessário ao seu 

desenvolvimento, a saber: material de escrita, tabelas e calculadora. Será permitida a 

utilização de uma folha de referência contendo apenas expressões algébricas.  No entanto, 

esta deverá ser escrita de próprio punho. No entanto, não serão permitidas outras consultas 

ou trocas de materiais durante a realização das avaliações, assim como o uso de outros 

aparelhos eletrônicos (celular, notebook, tablet ou similares). Além disso, cada resposta 

elaborada deve ser devidamente identificada, sendo indispensável apresentação de toda a 

informação necessária a sua compreensão e obedecendo a notação apropriada. Na ausência 

desses preceitos, será atribuída nota zero a questão; 

 

Avaliação 1 – Peso 3 

Avaliação 2 – Peso 4 

Avaliação 3 – Peso 3 

 

                          

       

      Se NS é tal que NS  ≥ 7,0 o aluno será considerado aprovado. 

 Data das avaliações:  

 18/04/2016 

 06/06/2016 

 04/07/2016 

 

3) O aluno que satisfazer a norma (1) e ter NS tal que 3,0 ≤ NS ≤ 6,9 submeter-se-á 

ao exame, que versará sobre todo o conteúdo da disciplina. A média final será 

calculada através da média aritmética entre a média das notas obtidas durante o 

semestre e a nota obtida no exame. Estará aprovado o aluno que obtiver média 

final maior ou igual a 5,0 (cinco). 

     Data do exame: 11/07/2016 
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