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Identificação Ementa 

Curso: Estatística Definição do problema com delineamento 

geral do estudo, descrever todos os 

procedimentos de coleta de dados e 

instrumentos a inferência, treinamento e 

supervisão trabalhando as relações 

interpessoais, administração dos dados e 

controle de qualidade, bem como análise 

dos dados, considerações éticas. Utilização 

de Software Estatístico específico no 

desenvolvimento das análises e cálculos. 

Disciplina: Fundamentos da Pesquisa 

Estatística 
Código: E07 

Professor: José Ailton Alencar da Silva 

Coordenador: Lenilson Sergio Candido 

Período: 20182 Semestre: 2º Ano: 2018 

Turma: 2º Período de Estatística Créditos: 02 

Carga Horária: 40 

Teórica: 30 Prática: 10 Total: 40 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

 

Proporcionar aos acadêmicos, a aprendizagem dos conhecimentos estatísticos relacionados com da 

metodologia de pesquisa estatística. Habilitando e capacitando o acadêmico a reconhecer tipos de 

pesquisas a serem aplicadas, tornando o competente a propor soluções aos problemas relacionados à 

gestão de pesquisas, bem como analisar, interpretar e expressar os resultados. 

 

Justificativa da Disciplina no Curso 

 

Essa disciplina apresenta aos alunos conceitos necessários para realizar uma pesquisa estatística de forma 

ética e conhecer os diferentes tipos de pesquisa, bem como algumas leis que dever ser respeitas ao realizar 

estas pesquisas, dependendo do objeto em estudo. 
 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

 

A elucidação do conteúdo se dará por meio do uso de quadro e recursos gráficos. O assunto será 

enfatizado com seminários, resolução de exercícios e trabalhos como forma de fixar os conteúdos. 

 

Conteúdo Programático 

 

UNIDADE I - Descrever claramente o delineamento, de uma maneira lógica e organizada, Ciência e 

Método científico. População de estudo e procedimento amostral. Definição da população fonte e da 



população de estudo. Procedimento amostral detalhado na seleção da população de estudo, tamanho da 

amostra. Seleção dos participantes, definição de casos e controles, critério de inclusão e exclusão. 

Definição de caso, critérios diagnósticos.  

UNIDADE II - Definição e descrição das variáveis do estudo. Fonte e coleta dos dados com uso de 

instrumentos, entrevistas, questionário, manual de codificação. 

UNIDADEIII - Responsabilidade pelo treinamento, supervisão em cada etapa do estudo. 

UNIDADE IV - Transferência dos dados, codificação, formação do banco de dados. 

UNIDADE V - Procedimentos e instrumentos específicos para desenvolver o sistema de controle de 

qualidade, gravação de entrevistas, checagem aleatória das entrevistas, validação dos instrumentos, 

repetição. 

UNIDADE VI - Descrever detalhadamente como os dados serão analisados estatisticamente, justificar 

os métodos propostos. 

UNIDADE VII - Descrição da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre a participação 

de pessoas na pesquisa CNS: Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. Resolução Nº 196, de 

10 de outubro de 1996. 1996. 

UNIDADE VIII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, 

Maxima...). 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

 

Será procedida por meio de três avaliações em sala de aula, individual e sem consulta de material. 

Cada prova terá valor de 100 pontos. Somente poderão ser consultadas fórmulas fornecidas pelo professor. 

A média final será obtida por meio da expressão: 

𝑀𝐹 =
𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3
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Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 60 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir o menor das notas (𝑀1, 𝑀2 ou 𝑀3). Então se calculará 

novamente a média final. 
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