
 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus Ji-Paraná 

 

PLANO DE ENSINO 
 

 
Identificação Ementa 

Curso: Estatística Fundamentos de Algoritmos. Introdução 

à Lógica e Técnica de Programação.  

Disciplina: Algoritmos e Técnicas de 

Programação 

Código: E09 

Professor: Bruno Soares de Castro 

Coordenador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

Período: 2º Semestre: --- Ano: 2021 

Turma: Regular Noturno Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 40 Prática: 40 

 

 

Objetivo da disciplina no curso 

Apresentar os conceitos da lógica de programação, como também de algoritmos e técnicas de programação 

estruturada, para que os acadêmicos adquiram conhecimento e tenham capacidade de aplicá-los como ferramentas 

para contribuir em seus estudos de forma interdisciplinar. 

 

Metodologia como será a disciplina 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de FEVEREIRO DE 2022, Calendário Acadêmico 2021.2, que 

trata do retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação, ficam autorizadas as atividades acadêmicas 

de forma remota ou híbrida. Seguindo o que preconiza o Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391 - “Para os 

docentes que se enquadram nas previsões do art. 4º da Instrução Normativa nº. 90, de 28 de setembro de 2021, 

do Ministério da Economia”, as aulas da disciplina de Algoritmos e Técnicas de Programação serão de 

forma REMOTA, por meio de aulas síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas, será abordado conteúdo 
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da disciplina, dividida dos assuntos teóricos da ementa do curso, resolução de exercícios. As aulas assíncronas 

serão para resolução de listas de exercícios, que deverão ser entregues dentro do prazo estipulado via SIGAA 

e valerão pontos para compor a nota de cada avaliação. As aulas ministradas de forma síncronas poderão ser 

gravadas e disponibilizadas por link via: SIGAA, email e whatsapp dos alunos (quando necessário), 

juntamente com as listas de exercícios. O tempo para a resolução das listas de exercícios e elaboração dos 

seminários será computado como aulas assíncronas, podendo o aluno entregar até o prazo previamente 

estipulado no sistema SIGAA, para comporem a nota de cada avaliação. A disciplina foi organizada de forma 

que 42% da carga horária (40 horas/aulas) será assíncrona e 58% (56 horas/aulas) será síncrona. As atividades 

assíncronas poderão ser realizar na hora que for mais conveniente para o aluno, respeitando o tempo 

estipulado pelo SIGAA para entrega das atividades. 

 

 

valiação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

UNIDADE I - Conceitos básicos de algoritmos e de lógica de programação.  

 

UNIDADE II - Desenvolvimento de algoritmos. Técnicas de programação estruturada. Português estruturado 

(pseudocódigo). Tipos de dados e instruções primitivas.  

 

UNIDADE III - Estruturas de controles: tomada de decisões, laços ou malhas de repetição.  

 

UNIDADE IV - Estruturas homogêneas: vetor e matriz.  
 

 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 
 

Trabalhos: Os estudantes realizarão dois trabalhos proposto pelo professor e relacionado com a matéria estuda, 

nos prazos que se indicar oportunos.  

 

A média final dos trabalhos será obtida por meio da expressão: 

 

MT = (T1 + T2)/2 

 

Provas: Serão realizadas duas provas durante o percurso da matéria, individual e sem consulta.  

A média final das provas será dada por: 

 

MP = (P1 + P2)/2 

 

Nota final: Assim, a avaliação terá duas facetas. Por um lado a certificação do aprendizado do estudante, que 

estará baseado na avaliação dos trabalhos, como também através das provas.  

 

Logo, a média final da matéria se dará com peso de 40% aos trabalhos e 60% as provas. Portanto, a média final da 

matéria se dará pela seguinte expressão: 

 

MF = 0,4*MT + 0,6*MP 

 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 
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Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

 

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença. Para tanto, para as aulas assíncronas, 

serão consideradas as presenças de acordo com a entrega das atividades solicitadas.  

 

 

Conograma 

Data 

Síncrona Assíncrona  

Descrição Horário Carga 

horas aula 

Horário Carga 

horas aula Início Final Início Final 

28-abr-22 

Férias 5-mai-22 

12-mai-22 

19-mai-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE I  

26-mai-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE I  

28-mai-22 14:00 17:20 4 17:20 19:00 2 

UNIDADE I - Entregar aos 

alunos a lista de exercício e 

trabalho. 

2-jun-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE II  

9-jun-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 UNIDADE II  

16-jun-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 UNIDADE II  

23-jun-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 
Prova - 1 - Entrega do trabalho ao 

professor.  

25-jun-22 14:00 17:20 4 17:20 19:00 2 UNIDADE III  

30-jun-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 

UNIDADE III - Entregar aos 

alunos a lista de exercício e 

trabalho. 

7-jul-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE III  

14-jul-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE IV  

21-jul-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 UNIDADE IV  

23-jul-22 14:00 17:20 4 17:20 20:40 4 UNIDADE IV  

28-jul-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 
Prova - 1 - Entrega do trabalho ao 

professor.  

4-ago-22 19:00 22:20         Repositiva 

Total  56   40 96 

 

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

ALVES, W. P. Linguagem e Lógica de 

Programação. São Paulo: Editora Érica, 2014.  

 

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Estudo 

 
MANZANO, J. A. N. G.; LOURENÇO, A. E.; MATOS, E. 

Algoritmos - Técnicas de Programação. São Paulo: Editora 
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Dirigido de Algoritmos. 15 ed. São Paulo: Editora 

Érica, 2012.  

 

SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M.; SOARES, M. 

V.; CONCILIO, R. Algoritmos e Lógica de 

Programação. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. 

 
R Core Team (2012). R: A language and 

environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.R project.org/. 

Érica, 2014.  

 

MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. Informática - 

Conceitos e Aplicações. 4ª ed. São Paulo: Érica, 2014.  

 

MARJI, M. Aprenda a Programar com Scratch. São Paulo: 

Novatec Editora, 2014.  

 

TORGO, L. A Linguagem R: Programação Para a Análise 

de Dados. Editora Escolar, 2009.  

 

ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos – com implementação 

em Pascal e C. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

   

 

 

 

Ji-Paraná, março de 2022.                                                                                                                                                       

 

 

Profº. Bruno Soares de Castro 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus Ji-Paraná 

 

PLANO DE ENSINO 

 
Identificação Ementa 

Curso: Estatística Introdução aos problemas com 

respostas categóricas. Comparação de 

proporção e tabelas de contingência 

2x2. Tabelas de contingência. Modelos 

Log-Lineares em tabelas IxJ. Modelos 

Log-lineares em tabela 

multidimensionais. Modelos 

Logísticos. Modelos de Poisson. 

Disciplina: Análise de dados 

categóricos 

Código: E38 

Professor: Bruno Soares de Castro 

Coordenador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

Período: 8º Semestre: 01 Ano: 2021 

Turma: Regular Noturno Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 60 Prática: 20 

 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Que o acadêmico aprende a reconhecer problemas de resposta discreta e a formular modelos estatísticos 

adequados a sua resolução. Aprender a seguir os diferentes passos do processo que vai desde a formulação 

do problema real por outros profissionais, até a solução estatística e sua comunicação. 
 

 

Justificativa da Disciplina no Curso 

Essa disciplina é de fundamental importância para que o discente possa adquirir conhecimentos 

necessários para iniciar o desenvolvimento de análises estatísticas na área de Análise de dados 

categóricos com o software livre R. 
 

 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de FEVEREIRO DE 2022, Calendário Acadêmico 2021.2, que trata 

do retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação, ficam autorizadas as atividades acadêmicas de 

forma remota ou híbrida. Seguindo o que preconiza o Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391 - “Para os 
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docentes que se enquadram nas previsões do art. 4º da Instrução Normativa nº. 90, de 28 de setembro de 2021, 

do Ministério da Economia”, as aulas da disciplina de Análise de dados categóricos serão de forma 

REMOTA, por meio de aulas síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas, será abordado conteúdo da 

disciplina, duvida dos assuntos teóricos da ementa do curso, resolução de exercícios. As aulas assíncronas serão 

para resolução de listas de exercícios, que deverão ser entregues dentro do prazo estipulado via SIGAA e 

valerão pontos para compor a nota de cada avaliação. As aulas ministradas de forma síncronas poderão ser 

gravadas e disponibilizadas por link via: SIGAA, email e whatsapp dos alunos (quando necessário), juntamente 

com as listas de exercícios. O tempo para a resolução das listas de exercícios e elaboração dos seminários será 

computado como aulas assíncronas, podendo o aluno entregar até o prazo previamente estipulado no sistema 

SIGAA, para comporem a nota de cada avaliação. A disciplina foi organizada de forma que 42% da carga 

horária (40 horas/aulas) será assíncrona e 58% (56 horas/aulas) será síncrona. As atividades assíncronas 

poderão ser realizar na hora que for mais conveniente para o aluno, respeitando o tempo estipulado pelo SIGAA 

para entrega das atividades. 

 

 

Conteúdo Programático 

 

UNIDADE I - Introdução aos problemas com respostas categóricas: Reconhecimento de problemas 

diversos cuja solução requeira da ADC, mediante a observação de diferentes exemplos. Leitura e manejo 

de diferentes tipos de dados categóricos mediante R. Criação de tabelas de frequência e porcentagem. 

Método de Wald para obter intervalos de confianças e teste de hipóteses, e sua aplicação à estimação de 

uma probabilidade. Aplicação de métodos de estimação baseado no TRV (Deviance) e no score à 

estimação de uma probabilidade. Teste Qui-quadrado. Problemas multiparamétricos. 

 

UNIDADE II - Comparação de proporção e tabelas de contingência 2x2: Diferentes tipos de estudos. 

Estimação em estudos prospectivos e retrospectivos. Causalidade e associação. Estimação da diferença de 

duas probabilidades (Na amostra independente) e do risco relativo (RR) utilizando distribuições 

assintóticas. A razão de chances (Odds Ratio - OR) e sua relação com RR. Interpretação da OR e 

inferências assintóticas sobre a mesma. Utilidade de um desenho de amostra pareado. Comparação de duas 

probabilidades (teste de diferença nula e a estimação da diferença). Homogeneidade e simetria em uma 

tabela 2x2. Teste de simetria de McNemar. Comparação de duas ou mais proporção: Teste Qui-quadrado 

e TRV 

 

UNIDADE III - Tabelas de contigência: Amostra de poisson, multinomial e multinomial produto. Outros 

tipos de amostras. A função de verossimilhança e a estimação de máxima verossimilhança. Relação entre 

as distribuições ao condicionar pelas marginais. Interpretação do modelo de não associação nos três tipos 

de amostras básicas e sua expressão formal. Apresentação de outros modelos: Quase independente, 

simetria, homogeneidade marginal..., modelo saturado e modelo nulo. Estimação de máxima 

verossimilhança sob não associação. Testes de ajuste de um modelo: Teste Qui-Quadrado e TRV 

(Deviance). O AIC. Inferências condicionais. Teste exato de fisher. Paradoxo de simpson. Tabelas de 

2x2xk. Associação condicionada e marginal. OR condicional. Associação homogenia. Teste CMH de 

independência condional. Estimador de MH de associação homogenia: Teste de associação homogenia. 
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UNIDADE IV - Modelos Log-Lineares em tabelas IxJ: Introdução aos modelos log-lineares. Diferentes 

codificações e sua interpretação. O modelo log-linear como um modelo generalizado. Inclusão de efeitos 

dependendo do tipo de amostra. Procedimento para o ajuste de modelo log-lineares. Estimação de 

parâmetro do modelo. Avaliação do ajuste de modelo log-lineares. Comparação de modelos através da 

deviance para modelos aninhados e o AIC. Ajuste de modelos adequados a diferentes problemas: 

Independência, quase-independência, simetria, quase-simetria, associação uniforme e entre outros. 

  

UNIDADE V - Modelos Log-lineares em tabela multidimensionais: Modelos log-lineares em tabelas 

tridimensionais. Diferentes tipos de associação em uma tabela IxJxK: Independência, independência 

parcial, independência condicional, associação homogenia. Modelos log-lineares associados. Estimação 

máxima verossimilhança. Inclusão de efeitos das marginais fixadas. Ajuste de modelos log-lineares 

hierárquicos. Rompimento condicional da deviance em modelos aninhados. Alternativa ao teste CMH para 

contrastar a independência condicional em tabelas 2x2xk. Estimação da OR comum sob associação 

homogenia. Seleção de um modelo log-linear. Análise sequencial da deviance e eliminação de efeitos. O 

AIC 

  

UNIDADE VI - Modelos Logísticos: Problemas de resposta binária e predição categóricos. Modelos logit 

e sua relação com os modelos log-lineares. Ajuste de modelos logísticos. A tolerância em problemas de 

resposta-doses: modelos logísticos, probit e cloglog. Relação com os modelos lineares generalizados. 

Interpretação dos parâmetros do modelo logístico. Interações. Inferências sobre os parâmetros: EMV e 

suas distribuições assintóticas, intervalos de confiança. Avaliação do ajuste de modelos logístico. Análises 

da deviance. O AIC. Análises de resíduos. Estimativa de dose efetiva - Calibração. Predição. Regras de 

classificação – sensibilidade, especificidade e curva ROC. Ajuste de modelos logístico em estudos 

retrospectivos – Caso-Controle. Sobredispersão. Métodos exatos: Inferência condicional. Modelos para 

resposta politômica. 

 

UNIDADE VII - Modelos de Poisson: Regressão de Poisson. Estimação dos parâmetros. Ajuste e seleção 

de um modelo. Sobredispersão: Alternativa binomial negativa. 
 

 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

Trabalhos: Os estudantes realizarão dois trabalhos proposto pelo professor e relacionado com a matéria estuda, nos 

prazos que se indicar oportunos.  

 

A média final dos trabalhos será obtida por meio da expressão:     

 

MT  =  (T1 + T2)/2. 

 

Provas: Serão realizadas duas provas durante o percurso da matéria, individual e sem consulta.  

A média final das provas será dada por: 

 

MP = (P1 + P2)/2 

 

Nota final: Assim, a avaliação terá duas facetas. Por um lado a certificação do aprendizado do estudante, que estará 

baseado na avaliação dos trabalhos, como também através das provas.  
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Logo, a média final da matéria se dará com peso de 40% aos trabalhos e 60% as provas. Portanto, a média final da 

matéria se dará pela seguinte expressão: 

 

MF = 0,4*MT + 0,6*MP 

 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

 

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença. Para tanto, para as aulas assíncronas, 

serão consideradas as presenças de acordo com a entrega das atividades solicitadas.  

 

 
 
 

Conograma 

Data 

Síncrona Assíncrona  

Descrição Horário Carga 

horas aula 

Horário Carga 

horas aula Início Final Início Final 

29-abr-22 

Férias 6-mai-22 

13-mai-22 

20-mai-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE I  

27-mai-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE I  

3-jun-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 

UNIDADE I - Entregar aos 

alunos a lista de exercício e 

trabalho. 

10-jun-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE II  

11-jun-22 14:00 17:20 4 17:20  20:40  4 UNIDADE II  

17-jun-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 UNIDADE II  

24-jun-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 
Prova - 1 - Entrega do trabalho ao 

professor.  

1-jul-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE III  

8-jul-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 

UNIDADE III - Entregar aos 

alunos a lista de exercício e 

trabalho. 

9-jul-22 14:00 17:20 4 17:20 19:00 2 UNIDADE III  

15-jul-22 19:00 22:20 4 17:00 18:40 2 UNIDADE IV  

22-jul-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 UNIDADE IV  

29-jul-22 19:00 22:20 4 14:00 17:20 4 UNIDADE IV  

30-jul-22 14:00 17:20 4 
17:20  20:40  

4 
Prova - 1 - Entrega do trabalho ao 

professor.  

5-ago-22 19:00 22:20         Repositiva 

Total  56   40 96 
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Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

Agresti, A. Categorical Data Analysis. Wiley, Third 

Edition, 2013.  

 

Paulino, C. D & Singer, J. M. Análise de Dados 

Categorizados. Edgard Blucher, 2006.  

 

Simonoff, J. S. Analyzing Categorical Data. Springer-

Verlag, 2003. 

 

R Core Team (2012). R: A language and 

environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R 

project.org/. 

Collett, D. Modelling Binary Data. Chapman & Hall, 

second edition, 2003.  

 

Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. Applied Logistic 

Regression. Wiley, 1989.  

 

Le, C. T. Applied Categorical Data Analysis and 

translational research. Wiley, 2nd. edition, 2010.  

 

Zelterman, D. Models for Discrete Data. Clarendon 

Press, Oxford, 1999.  

 

PAULA, G. A. Modelos de regressão com apoio 

computacional. São Paulo: IME-USP, 2004. 

 

 
 

 

 

Ji-Paraná, Março de 2022.    

                                                                                                                                                    

 

 

Profº. Bruno Soares de Castro 
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Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Identificação Ementa da Disciplina no Curso 

Curso: Bacharelado em Estatística  

Conceituação de qualidade. Custos de 

qualidade. Controle Estatístico de qualidade. 

Gráficos de controle. Controle de variáveis. 

Controle de atributos. Inspeção de atributos. 

Inspeção de variáveis. Utilização de 

Software Estatístico específico no 

desenvolvimento das análises e cálculos. 

Disciplina: Controle Estatístico de 

Qualidade 
Código: E39 

Professor: Luana Lúcia Alves de Azevêdo 

Coordenador: Nerio Aparecido Cardoso 

Período Letivo: 2021-2  

Turma: Regular Noturno Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 60 Prática: 20 Total: 80 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Prover o entendimento de conceitos, ferramentas e técnicas derivadas dos conhecimentos 

estatísticos para a promoção da qualidade nos processos de produção nas organizações publicas e 

privadas. Esta disciplina desenvolve o conhecimento de técnicas estatísticas utilizadas para a promoção 

da qualidade, fazendo com que o acadêmico torne competente a diagnosticar se processos de produção 

estão sob controle de qualidade estatístico e propor soluções coerentes para problemas encontrado 

observados no processo de produção. 

 

Metodologia De Trabalho Do Professor Na Disciplina 

 

Conforme preconiza a Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, elaborada em função do retorno 

das aulas e atividades presenciais nos cursos de graduação da universidade, pretende-se realizar aulas 

presenciais e aulas assíncronas na disciplina de Controle Estatístico de Qualidade.  

A explanação do conteúdo se dará por meio do uso de quadro e de recursos gráficos e audiovisuais. Será 

enfatizado o trabalho com seminários, listas de exercícios e trabalhos como forma de consolidar os 

conteúdos. 
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A disciplina foi organizada de forma que 54,17% da carga horária (52 horas/aula) será presencial e 

45,83% (44 horas/aula) será assíncrona. Foi sugerido um horário para o discente desenvolver as 

atividades assíncronas, entretanto, ele pode realizar na hora que lhe for mais conveniente, respeitando a 

hora de entrega do material.   

Na aula presencial será realizada a frequência no momento da aula. No caso dos momentos assíncronas, 

a frequência será comprovada com a entrega da atividade. 

 

 

Conteúdo Programático 

I – O conceito de qualidade. Sistemas de 

qualidade. Filosofias de gerenciamento da 

qualidade. O gerenciamento total da qualidade. 

II - O controle estatístico de processos. Análise de 

capacidade de processos. Gráficos de controle. 

Cartas Cusum.  

III - Procedimentos de inspeção por amostragem. 

Introdução à confiabilidade. 

IV – Utilização de software para demonstrações, 

análises e cálculos. 

 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

A Avaliação da disciplina será procedida por meio de duas Provas (P1 e P2), um Seminário (S1) e um 

Trabalho (T1). As notas serão divididas da seguinte forma:  

P1= 10 pontos, P2 = 10 pontos, S1 = 10 pontos e T1 = 10 pontos. 

A Média Final (MF) será obtida por meio da expressão: 

𝑴𝑭 =  
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑆1 + 𝑇1

4
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas P1, P2, S1 ou T1. Então, será calculada 

novamente a média final.  

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. 

Serão consideradas presenças a entrega das atividades assíncronas e participação nas aulas presenciais.  

 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

26/04/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Apresentação da disciplina e do plano de ensino; 

 

30/04/2022 19:00 22:20 
Atividade Assíncrona: 

 Atividade.  
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03/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 UNIDADE I  

 

10/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 UNIDADE II  

 

17/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade II 

 

21/05/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Atividade 

 

24/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade II 

 

28/05/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 

31/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade II 

 UNIDADE IV 

 

04/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Atividade 

 

07/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Prova 1 

 

11/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 

14/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 UNIDADE III  

 

21/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade III 

 

25/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 

28/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade III 

 

02/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 

05/07/2022 19:00 22:20 Aula Presencial: 
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 Continuação da Unidade III 

 UNIDADE IV 

 

09/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do seminário. 

 

12/07/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Seminário 

 

19/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 

26/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 

02/08/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. Entregar até às 22:20 (via e-mail). 

 

09/08/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Prova 2 

 

10/08/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

Repositiva 

 

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

MONTGOMERY, D.C. Introdução ao controle 

estatístico da qualidade. LTC, ed. 4, 2004.  

COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; 

CARPINETTI, L. C. R. Controle estatístico de 

qualidade. Atlas, 2004.  

EVANS. J. R. AND LINDSAY, W. M. The 

Management and Control of Quality. Thompson 

South-Western, ed. 6, 2005.  

R Core Team (2012). R: A language and 

environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.Rproject.org/. 

CAMPOS, V. F. TQC - Controle da Qualidade 

Total: no estilo japonês. Falconi Consultores de 

Resultado, ed. 9, 2014.  

DUNCAN, A. J. Quality Control and Industrial 

Statistics. Irwin, Homewood, 1974.  

WERKEMA, C. C. M. Ferramentas estatísticas 

básicas para o gerenciamento de processos. 

Fundação Ottoni/UFMG, 1995.  

WETHERILL, G. B. Sampling Inspection and 

Quality Control. Chapman and Hall, 1977.  

KUME, H. Métodos estatísticos para a melhoria da 

qualidade. Aots –Gente, ed. 6, 1993. 
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Ji-Paraná, março de 2022. 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Luana Lúcia Alves de Azevêdo 
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Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

 

Identificação Ementa da Disciplina no Curso 

Curso: Bacharelado em Estatística  

Formas de Organização da pesquisa médica. 

Risco Relativo. Combinação de Tabelas de 

contingência. Regressão Logística. 

Identificação de Fatores de Risco. Utilização 

de Software Estatístico específico no 

desenvolvimento das análises e cálculos. 

Disciplina: Optativa IV - Bioestatística Código: E37  

Professor: Luana Lúcia Alves de Azevêdo 

Coordenador: Nerio Aparecido Cardoso 

Período Letivo: 2021-2  

Turma: Regular Noturno Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 60 Prática:20 Total: 80 

 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Capacitar os alunos para compreender bioestatística e suas aplicações. Propiciando condições 

para o futuro professional, para que ele possa ser capaz de planejar, executar, analisar e interpretar 

dados experimentais na área de Bioestatística. Utilizando técnicas apropriadas e interpretação dos 

resultados de forma ética, assim como a verificação dos requisitos para o uso destas. 

 

 

Metodologia De Trabalho Do Professor Na Disciplina 

 

Conforme preconiza a Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, elaborada em função do retorno 

das aulas e atividades presenciais nos cursos de graduação da universidade, pretende-se realizar aulas 

presenciais e aulas assíncronas na disciplina de Bioestatística. A explanação do conteúdo se dará por 

meio do uso de quadro e de recursos gráficos e audiovisuais. Será enfatizado o trabalho com seminários, 

listas de exercícios e trabalhos como forma de consolidar os conteúdos. 
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A disciplina foi organizada de forma que 58,33% da carga horária (56 horas/aula) será presencial e 

41,67% (40 horas/aula) será assíncrona. Foi sugerido um horário para o discente desenvolver as 

atividades assíncronas, entretanto, ele pode realizar na hora que lhe for mais conveniente, respeitando a 

hora de entrega do material.   

Na aula presencial será realizada a frequência no momento da aula. No caso dos momentos assíncronas, 

a frequência será comprovada com a entrega da atividade. 

 

  

Conteúdo Programático 

Unidade I– Tipos de estudos médicos. Estudos descritivos. Estudos comparativos – observacionais 

(estudos de corte e estudos caso-controle), aleatorizados ou controlados. Emparelhamento. 

 

Unidade II– Comparação de duas proporções - amostras independentes. Teste exato de Fisher. 

Métodos aproximados – testes e intervalos desconfiança para a diferença de proporções. Risco relativo 

e Razão das chances. Combinação de tabelas 2 x 2. Triagem e diagnósticos – Sensibilidade, 

especificidade, valor da predição positiva e negativa.  

 

Unidade III– Extensão para tabelas r x c. Participação de tabelas r x c. Qui-quadrado de aderência. 

Medidas de concordância. 

 

Unidade IV– Regressão Logística. Os modelos de regressão logística simples e múltipla. Ajuste dos 

modelos. Interpretação dos coeficientes (avaliação de fatores de confusão e de interação). Aplicação da 

Regressão Logística para diferentes delineamentos amostrais. Extensão da Regressão Logística – 

Regressão Politomica. 

 

Unidade V– Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos. 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

A Avaliação da disciplina será procedida por meio de duas Provas (P1 e P2), um Seminário (S1) e um 

Trabalho (T1). As notas serão divididas da seguinte forma:  

P1= 10 pontos, P2 = 10 pontos, S1 = 10 pontos e T1 = 10 pontos. 

A Média Final (MF) será obtida por meio da expressão: 

𝑴𝑭 =  
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑆1 + 𝑇1

4
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas P1, P2, S1 ou T1. Então, será calculada 

novamente a média final.  

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. 

Serão consideradas presenças a entrega das atividades assíncronas e participação nas aulas presenciais. 
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CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

27/04/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Apresentação da disciplina e do plano de ensino; 

 Unidade I  

30/04/2022 19:00 22:20 
Atividade Assíncrona: 

 Atividade. 

04/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade I  

 Unidade II 

11/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade II 

18/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade II 

 Utilização de software para demonstrações, análises e 

cálculos. 

25/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Prova 1. 

01/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Unidade III 

 Utilização de software para demonstrações, análises e 

cálculos. 

04/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho.  

 Etapa 1 – Pesquisa de material e referências para o estudo. 

 Banco de dados. 

08/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Unidade IV 

11/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho.  

 Etapa 1 – Pesquisa de material e referências para o estudo. 

 Banco de dados. 

15/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade IV 

18/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 2 – Definição dos objetivos. Justificativa do trabalho. 

22/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Seminário  

25/06/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 3 – Elaboração das análises no software R. 

29/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Continuação da Unidade IV 

 Utilização de software para demonstrações, análises e 
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cálculos. 

02/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 3 – Elaboração das análises no software R. 

06/07/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Aula para dúvidas dos alunos e acompanhamento dos 

trabalhos. 

 Etapa 3 – Elaboração das análises no software R. 

09/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 3 – Construção do resumo, introdução, material e 

métodos, resultados e discussão. 

13/07/2022 19:00 22:20 

Atividade assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 3 – Construção do resumo, introdução, material e 

métodos, resultados e discussão. 

16/07/2022 19:00 22:20 

Atividade assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 3 – Construção do resumo, introdução, material e 

métodos, resultados e discussão. 

20/07/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

 Aula para dúvidas dos alunos e acompanhamento dos 

trabalhos. 

23/07/2022 19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Elaboração do trabalho. 

 Etapa 3 – Construção do resumo, introdução, material e 

métodos, resultados e discussão. 

27/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Apresentação do trabalho. 

03/08/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

 Prova 2 

10/08/2022 19:00 22:20 Repositiva 

 

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 
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AGRESTI, A. Categorical Data Analysis. New 

York, John Wiley, 3a Ed., 2012.  

ARANGO, HÉCTOR GUSTAVO. Bioestatística: 

teórica e computacional com bancos de dados reais 

em disco. Guanabara Koogan, ed. 3, 2009. 

VIEIRA, SÔNIA. Bioestatística: tópicos 

avançados. Elsevier, ed. 3, 2010. 

R Core Team (2012). R: A language and 

environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.R-project.org/. 

AHLBOM, A, NORELL, S. Intoduction to 

Modern Epidemiology. Chestnut Hill, 

Epidemiology resources Inc., 1991.  

BAILAR III, JC & MOSTELLER, F. (editors). 

Medical Uses of Statístics. Boston, New England 

Journal of Medicine Books, 1992.  

CALLEGARI_JAQUES, SIDIA M. 

Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

COLLETT, D. Modelling Binary Data. Chapman 

and Hall/CRC, 2a. Ed., 2002. 

ZAR, JERROLD H. Biostatistical analysis. 

Prentice Hall, ed. 5, 2010. 

 

 

Ji-Paraná, março de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Luana Lúcia Alves de Azevêdo 
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Plano de Amostragem                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia–UNIR 
Departamento de Matemática e Estatística – DAME 

Campus de Ji-Paraná 
 

 
PLANO DE ENSINO 

 

IDENTIFICAÇÃO 
EMENTA DA DISCIPLINA DO 

CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística 
 

Teoria estatística da amostragem. As 

fontes de erros da amostragem e erro 

operacional. Planejamento da Amostra. 

Amostragem aleatória Simples, 

Estratificada, Sistemática e de 

Conglomerados em um ou mais estágios. 

Estratificação de conglomerados e 

esquemas amostrais correspondentes. 

Utilização de Software Estatístico 

específico no desenvolvimento das 

análises e cálculos. 

DISCIPLINA: Amostragem CÓDIGO: E19 

PROFESSORA: Vania Corrêa Mota 

COORDENADOR: Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 4º SEMESTRE: 04 ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturno CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

TEÓRICA: 60 PRÁTICA: 20 TOTAL: 80 

 

 

 

1 - OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO  

    

 Proporcionar aos acadêmicos, conhecimentos estatísticos sobre os principais planejamentos amostrais, para 

que possam compreender a aplicabilidade e direcionamento de cada um. Tornando os acadêmicos 

competentes a propor soluções para problemas de relacionados a levantamento de dados. 

 

 
 

2 - JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

      

Esta disciplina procura dar ênfase tanto ao valor formativo da Amostragem quanto ao seu caráter 

instrumental e científico, na intenção de contribuir para estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, 

instrumentar para a vida cotidiana, desenvolver a capacidade de criar estratégias facilitadoras do processo de 

ensino, gerar hábitos de pesquisa prática e desenvolver, de modo mais amplo, as capacidades de abstração, 

investigação e análise. 
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Plano de Amostragem                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

        

 As aulas serão realizadas de forma presencial, com participação dos alunos oralmente e via aplicativo 

de múltipla escolha Kahoot. Também serão utilizados os recursos disponíveis no SIGAA, como as 

atividades a serem realizadas nas disciplinas com dados de fechamento e entrega, uso de fóruns, menu 

materiais, conteúdo/ página na web, entre outros.  

 

 Caso ocorra o recrudescimento da pandemia no município e nas localidades circunvizinhas do campus 

onde está sediado o curso, e conforme Art. 3 da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, 

às atividades acadêmicas serão desenvolvidas de forma remota ou híbrida. Nesse caso as aulas serão 

realizadas de forma virtual via Google Meet ou Zoom ou Microsoft Teams, com participação dos alunos 

oralmente ou via chat e via aplicativo de múltipla escolha Kahoot. Durante a primeira aula será realizada a 

ambientação da plataforma virtual que será utilizada, com apresentação de suas respectivas formas e regras 

de uso. 

 

Critérios: O aluno possua um tablet ou notebook ou computador com acesso à internet para aulas síncronas; 

que o aluno tenha microfone habilitado para participar dos diálogos durante as aulas síncronas; que o aluno 

tenha câmera funcionando de forma visível para que o professor possa confirmar sua presença e 

participação nas aulas síncronas. O aluno tire uma foto do material como, caderno, da tela do tablet ou 

notebook ou computador com data e hora que comprove que está desenvolvendo a aula assíncrona e envie 

a foto para o e-mail vania.mota@unir.br para confirmar presença e realização da atividade. 

 
 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 I - Teoria estatística da amostragem. Vantagens do 

uso de amostragem, principais etapas de pesquisa 

por amostragem e exemplos. Principais conceitos 

de população, amostra, estimadores, vícios, erros 

amostrais, erros não amostrais e precisão. 

Principais desenhos amostrais. 

 

 II - Amostragem Aleatória Simples (AAS). 

Definições, notações, estimadores e propriedades. 

Limites de confiança. Proporções e porcentagem. 

Estimação do tamanho da amostra  

 

III - Amostra Aleatória Estratificada (AAE). 

Definições, notações, estimadores e propriedades. 

Limites de confiança. Alocação ótima e 

proporcional. Comparação entre AAS e AAE. Pós-

estratificação.  
 

 

IV - Amostragem Sistemática. Descrição, 

estimadores, propriedades e comparação com AAS. 

 

V - Amostragem Aleatória de Conglomerados. 

Amostragem em um estágio com e sem PPS. 

Amostragem em vários estágios. O sistema auto-

ponderado. Estratificação de conglomerados. 

 

VI - Utilização de software para demonstrações, 

análises e cálculos (R,...) entre outros. 
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Plano de Amostragem                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

 

Será procedida por meio de: Trabalhos (Escrito e Seminário) (valendo 30% da nota), 2 provas escrita 

(valendo 20% da nota cada prova), testes rápidos (via aplicativo de múltipla escolha) online durante as 

aulas presenciais e/ou síncronas (20% da nota), listas de exercícios e participação nas aulas (valendo 10%).  

     No final será feita a soma das avaliações 

     Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

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

 

 

Obs.: De acordo com RESOLUÇÃO 032/CONSUN, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CAPITULO 

VII, Seção IX (Da Avaliação e da Frequência) o aluno obterá a aprovação se cumprir:  

 

Art. 120. Nos cursos de graduação e pós-graduação, o rendimento do desempenho discente será aferido 

por disciplina, considerando a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

§ 1° A aprovação em qualquer disciplina é efetuada depois de satisfeitas as exigências do processo 

avaliativo e da assiduidade mínima exigida. 

§ 2° Excetuam se os casos legais de justificativa e compensação de ausência. 

§ 3° Para os casos previstos em lei, o discente deverá requerer, em tempo hábil, o seu afastamento, bem 

como solicitar provas, atividades e atendimento domiciliar nos casos específicos, que serão realizados de 

acordo com a deliberação dos Conselhos de Departamento e do professor da disciplina. 

§ 4° Os conselheiros discentes dos órgãos colegiados, durante a permanência nas atividades específicas dos 

respectivos conselhos, não devem ter prejuízo em suas atividades de ensino no que tange à frequência e à 

avaliação, devendo os Chefes de Departamento garantir-lhes o cumprimento deste artigo. 

Art. 121. Nos cursos de graduação e pós-graduação, o desempenho do discente será aferido em 

conformidade com o projeto do curso, aprovado pela CONSEA, por proposta dos Campi ou Núcleos. 

Art. 122. A frequência às aulas, seminários ou qualquer outra atividade acadêmica prevista no curso é 

obrigatório aos discentes matriculados. 

Art. 123. O discente que, durante o período letivo, participa de atividades de extensão, projeto de pesquisa, 

representação estudantil comprovada ou outras consideradas relevantes pelo Conselho de Departamento 

pode ter as correspondentes aulas e demais atividades acadêmicas recuperadas em regime especial de 

estudos dentro do período letivo. 

Art. 124.  A frequência mínima para aprovação é de 75%. 
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Plano de Amostragem                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

 

6 - CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição 
Início Final 

26/04/2022 19:00h 22:20h Conteúdo programático item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

03/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

07/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

10/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

17/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

 21/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

24/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

31/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

04/06/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

07/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

14/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

21/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

28/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

02/07/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

05/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

12/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

19/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

23/07/2022 18:10h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

26/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

02/08/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

08/08/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

11/08/2022 19:00h 22:20h Repositiva – presencial e/ou síncronas*.  

* Obs. Conforme RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 
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Plano de Amostragem                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

 

BÁSICA 

 

BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. O. Elementos de 

Amostragem. Edgard Blücher, 2005.  

 

SILVA, N. N. Amostragem probabilística. 

EDUSP, ed. 2, 2009. 

 

 BARNETT, V. Sample survey: principles and 

methods. John Wiley & Sons, ed. 3, 2002. 

 

R Core Team (2019). R: A language and 

environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL   

http://www.R-project.org/. 

 

 

 

COMPLEMENTAR 

 

SCHEAFFER, R. L., MENDENHALL, W., OTT, R. 

L. GEROW, K. G. Elementary survey sampling. 

Cengage Learning, ed. 7, 2012.  

 

COCHRAN, W. G. Sampling techniques. John 

Wiley & Sons, ed. 3, 1977.  

 

HANSEN, M. H., HURWITZ, W. N., MADOW, 

W.G. Sample survey methods and theory. John 

Wiley & Sons, 1953.  

 

LEVY, P. S., LEMESHOW, S. Sampling of 

Populations. John Wiley & Sons, 1991. KISH, L. 

Statistical design for research. John Wiley, 2004. 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná, 21 março de 2022                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 
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Identificação Ementa 

Curso: Bacharelado em Estatística Conceitos Básicos em Demografia. Fontes de 

dados demográficos. Fatores estatísticos da 

população. Fatores dinâmicos da população. 

Análise por coorte. Projeções da população. 

Explicação Social, Econômica e Ambientais 

dos Fenômenos Demográficos. 

Disciplina:    Demografia I Código:     E15 

Professor: Josivan Ribeiro Justino 

Coordenador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

Período: 6º Semestre: 02 Ano: 2021 

Turma:  Regular Noturna Créditos:  04 

Carga Horária: 80 

Síncrona: 64 Assíncrona: 16 Total: 80 
 

PERÍODO LETIVO: 2021.2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022– que trata do Calendário 
Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação). 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Proporcionar aos discentes uma aprendizagem dos conceitos demográficos, capaz de desenvolver suas 

habilidades sobre os pilares da dinâmica demográfica: mortalidade, fecundidade e migração. Apresentar aos 

acadêmicos os principais impactos Ambientais do crescimento populacional nos grandes centros, quais as 

perspectivas e os desafios que se abrem para o futuro. 

Justificativa da Disciplina no Curso 

As grandes questões sociais, emergentes da dinâmica populacional no Brasil e no mundo, têm nos estudos demográficos 

um suporte para a tomada de decisões governamentais. Muitos estados e municípios usam estas informações para 

direcionar as políticas públicas, e alcançar melhores resultados, portanto, o estudo desta disciplina dar ao aluno de 

estatística a possibilidade de exercitar uma estatística voltada à questões sociais, e ao mesmo tempo, treinar suas 

habilidades e ampliar seus conhecimentos para pesquisa e escrita de relatórios. 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de FEVEREIRO DE 2022, Calendário Acadêmico 2021.2, que trata 

do retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação, ficam autorizadas as atividades acadêmicas de 

forma remota ou híbrida. Seguindo o que preconiza o Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391 - “Para os 

docentes que se enquadram nas previsões do art. 4º da Instrução Normativa nº. 90, de 28 de setembro de 2021, 

do Ministério da Economia”, as aulas da disciplina de Demografia I serão de forma REMOTA, por meio 

de aulas síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas, será abordado conteúdo da disciplina, duvida dos 

assuntos teóricos da ementa do curso, resolução de exercícios e apresentação de seminários. A apresentação 

de seminários servirá como forma de avaliação do conteúdo ministrado. O aluno será avaliado pelos seguintes 

critérios de apresentação: Domínio do tema proposto, contextualização (local, regional, global) e aplicação de 

técnicas demográficas. As aulas assíncronas serão para resolução de listas de exercícios, que deverão ser 

entregues dentro do prazo estipulado via SIGAA e valerão pontos para compor a nota de cada avaliação. As 

aulas ministradas de forma síncronas poderão ser gravadas e disponibilizadas por link via: SIGAA, email e 

whatsapp dos alunos (quando necessário), juntamente com as listas de exercícios. O tempo para a resolução 

das listas de exercícios e elaboração dos seminários será computado como aulas assíncronas, podendo o aluno 

entregar até o prazo previamente estipulado no sistema SIGAA, para comporem a nota de cada avaliação. A 

disciplina foi organizada de forma que 30% da carga horária (32 horas/aulas) será assíncrona e 70% (64 

horas/aulas) será síncrona. As atividades assíncronas poderão ser realizar na hora que for mais conveniente 

para o aluno, respeitando o tempo estipulado pelo SIGAA para entrega das atividades.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - Conceitos Básicos em Demografia; Campo e objeto da Demografia e conceitos em 

demografia; variáveis básicas em Demografia. 

UNIDADE II - Fontes de dados Demográficos; Principais fontes de dados locais e nacionais; Fundação 

IBGE: histórico, objetivos e atuações; Censos Demográficos: Breve histórico e caracterização; Organização 

dos censos; Objetivos dos recenseamentos, variáveis pesquisadas, periodicidade e divulgação; Pesquisas 

especiais: PNAD´s, DHS, etc; Sistemas de Informações Nacionais: SIM, SINASC, SIDRA, etc; Problemas 

e dificuldades no registro civil. 

UNIDADEIII - Fatores Estáticos da População; Estrutura por sexo (Razão de sexo); Estrutura por idade: 

Idade mediana; razão de dependência; índice de envelhecimento; índice de Whipple e de Myers; Estrutura 

por sexo e idade: pirâmides etárias; Ajustamento da distribuição por idade; A utilização de softwares 

demográficos. 

UNIDADEIV - Fatores Dinâmicos da População; Mortalidade: conceito e medidas; Padronização: técnica 

direta e indireta; Natalidade e Fecundidade: conceito e medidas; Reprodução: conceitos e medidas; 

Nupcialidade: conceitos e medidas; Migração: conceito e medidas; Outras medidas: aumento natural, 

aumento total, densidade populacional, etc; A teoria da transição demográfica; Curva de Lorenz e Índice de 

Gini. 

UNIDADE V - Análise por coorte; Tábuas de vida: conceito, tipos, funções e construção e Migração; 

Técnicas indiretas para estimação da mortalidade; Técnicas indiretas para estimação da fecundidade; 

Software para uso de aplicações das técnicas indiretas. 

UNIDADEVI - Projeções Populacionais; Considerações Gerais; Método do crescimento natural ou Equação 

compensadora; Métodos Matemáticos; Crescimento Linear ou aritmético; Crescimento Exponencial; 

Crescimento Geométrico; Crescimento Logístico; Crescimento Demográfico e Meio Ambiente. 

UNIDADE VII - Explicação Social, Econômica e Ambiental dos Fenômenos Demográficos; Tendências 

dos componentes demográficos; Inter-relações entre os componentes demográficos; Demografia e Meio 
Ambiente. 
 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

Será procedida por meio de duas avaliações composta por: Seminário (S) e lista de exercícios (LE).  

Os pesos para cada avaliação serão:    𝑀𝑖 = 0.8S + 0.2𝐿𝐸 

A média final será obtida por meio da expressão:    𝑀𝐹 =
𝑀1+𝑀2

2
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir o menor das notas (𝑀1 ou 𝑀2). Então se calculará novamente a média final. 

Nas aulas síncronas, a frequência será no momento da aula, no caso das aulas assíncronas, a frequência será comprovada 

com a entrega da atividade. O aluno que obtiver 75% ou mais de presença estará aprovado. 
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CRONOGRAMA DE AULAS REMOTAS – PMO 

DATA 

HORÁRIO 

DESCRIÇÃO INÍCIO FIM 

        Aula síncrona: 

26/04/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓ O que é Demografia e sua finalidade;  
  

✓Campo e objeto da Demografia;  
  

✓variáveis básicas em Demografia. 

        Aula síncrona: 

03/05/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Fontes de dados Demográficos; 
  

✓Principais fontes de dados locais e nacionais 
  

✓Censos Demográficos 

06/05/2021 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa para Seminário I – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

10/05/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Pesquisas especiais: PNAD´s, DHS 
  

✓Sistemas de Informações Nacionais: SIM, SINASC, SIDRA 
  

 

        Aula síncrona: 

17/05/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Fatores Estáticos da População; Estrutura por sexo (Razão de sexo) 
  

✓Estrutura por idade: Idade mediana; razão de dependência; índice de 

envelhecimento   
✓índice de Whipple e de Myers 

20/05/2021 

04 CH 

13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa para o Seminário I – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

  
  

  Aula síncrona: 

24/05/2022 

Terça-feira 

04 CH 

  
✓Estrutura por sexo e idade: pirâmides etárias; 

19:00 22:20 ✓Ajustamento da distribuição por idade;  
  

✓A utilização de software R na demográficos. 

        Aula síncrona: 

31/05/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Fatores Dinâmicos da População;  
  

✓Mortalidade: conceito e medidas; 
  

✓Padronização: técnica direta e indireta; 

03/06/2022 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa para o Seminário I – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

07/06/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Natalidade e Fecundidade: conceito e medidas; 
  

✓Reprodução: conceitos e medidas; 
  

✓Nupcialidade: conceitos e medidas 
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        Aula síncrona: 

14/06/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓A teoria da transição demográfica;  
  

✓Curva de Lorenz e Índice de Gini. 
  

 

17/06/2022 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa para o Seminário I – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

21/06/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Análise por coorte;  
  

✓Tábuas de vida: conceito e construção 
  

 

        Aula síncrona: 

28/06/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Técnicas indiretas para estimação da mortalidade;  
  

✓Técnicas indiretas para estimação da fecundidade 
  

✓Software para uso de aplicações das técnicas indiretas. 

01/07/2022 

06 CH 

13:00 18:00 Elaboração e Pesquisa para o Seminário I – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

05/07/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 SEMINÁRIOS 01 
  

Primeiro Seminário Avaliativo   
  

 

        Aula síncrona: 

12/07/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Projeções Populacionais - Considerações Gerais; 
  

✓Método do crescimento natural ou Equação compensadora 
  

 

        Aula síncrona: 

19/07/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Métodos Matemáticos;  
  

✓Crescimento Linear ou aritmético; 
  

✓Crescimento Exponencial; 

22/07/2022 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa para o Seminário II – Estarei a disposição para 

esclarecer possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

26/07/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Crescimento Geométrico; Crescimento Logístico;  

  ✓Crescimento Demográfico e Meio Ambiente. 

   

        Aula síncrona: 

02/08/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 ✓Explicação Social, Econômica e Ambiental dos Fenômenos Demográficos 
  

✓Componentes demográficos e Meio Ambiente. 
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05/08/2022 

06 CH 
13:00 18:00 Elaboração e Pesquisa para o Seminário II – Estarei a disposição para 

esclarecer possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

09/08/2022 

Terça-feira 

04 CH 

19:00 22:20 SEMINÁRIOS 02 
  

Apresentação do segundo seminário 
  

 

        Aula síncrona: 

10/08/2022 

19:00 22:20   
  

Avaliação finais Repositiva online via SIGAA 
  

  

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

BÁSICA COMPLEMENTAR 

J. A. M. Carvalho; D. O. Saywer e R. do N. 

Rodrigues; INTRODUÇÃO A ALGUNS 

CONCEITOS BÁSICOS E MEDIDAS EM 

DEMOGRAFIA; ABEP; Belo Horizonte; 1994 

 

HOGAN, D. J. Crescimento demográfico e meio 

ambiente. Revista Brasileira de Estudos de 

População, Abep, v. 8, n. 1/2, p. 61-71,1991. 

 

J. F. Santos etc; DINÂMICA DA POPULAÇÃO: 

TEORIA, MÉTODOS E TÉCNICAS DE 

ANÁLISE; São Paulo; 1980. 

Nadalin, S. O; A DEMOGRAFIA NUMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA. (Textos Didáticos, 3); 

Belo Horizonte; 1994 

 

Paes, N. A; DEMOGRAFIA ESTATÍSTICA DA 

SAÚDE. Minicurso da RBRAS-2009, São Paulo-SP; 

2009 

 

M. Spiegelman; INTRODUCCTIÓN A LA 

DEMOGRAFIA; Foro de Cultura Econômica, Edição 

Revisada; Segunda Reimpressão; México; 1985. 

 

Preston, S.H, Heuveline, P. Guillot, M. Demography: 

Measuring and modeling population processes. 

Blackwell Publishers, 2001. 
 

 
Profº Dr. Josivan Ribeiro Justino 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Departamento de Engenharia Ambiental  

Campus de Ji-Paraná 
 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística Conscientização e transferência de estratégias 

de leitura em língua materna para a língua 

inglesa. Aquisição de estratégias de leitura em 

língua inglesa e noções da estrutura da mesma 

língua. Compreensão de textos. Aquisição de 

vocabulário. 

DISCIPLINA: Inglês 

Instrumental 

CÓDIGO: E04 

DEJ30167 

PROFESSORA: Irene Yoko Taguchi Sakuno 

SEMESTRE: 2º ANO: 2021/2  

TURMA: 2021 CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA 

SÍNCRONA 

40 

ASSÍNCRONA: 

40 

TOTAL: 

80 

 
 
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Promover o desenvolvimento da compreensão de textos escritos em inglês através da aplicação de 

estratégias de leitura e do estudo de estruturas de nível básico. Ao Final da disciplina, pretende-se que 

os acadêmicos sejam capazes de fazer uso de estratégias de leitura que auxiliam a compreensão de 

textos e artigos; interpretar textos na língua Inglesa, aplicados à área do direito; fazer uso de dicionários 

assim como outros materiais disponíveis que auxiliam o processo de compreensão e uso da Língua 

Inglesa. Proporcionado o acadêmico a usar conhecimentos linguísticos que venham a facilitar a 

compreensão de textos. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

O fenômeno da globalização está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade e o estudo da língua 

estrangeira, o inglês, por exemplo, auxiliará o acadêmico a se inteirar com maior facilidade nesta nova 

realidade. Assim, esta disciplina busca orientar e incentivar os alunos a estudarem o idioma Inglês para 

que possam ingressar no campo de trabalho mais qualificados. 
 
 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

A disciplina será desenvolvida através de aulas ministradas de forma remota, tendo em vista que a professora 

faz parte do grupo de risco (mais de 60 anos), conforme Artigo 3º da Resolução nº 391 de 25 de fevereiro de 
2022. Para complementar a carga horária , parte das aulas serão assíncronas, conforme apresentado no fubal 

deste Plano. Para garantir que o conteúdo proposto se desenvolva de forma dinâmica e crítica a disciplina será 
desenvolvida em um processo de construção participativa. Os diálogos ocorrerão por meio de vídeo chamadas 
via Google Meet. Para maior assimilação do vocabulário da língua inglesa, nas aulas síncronas os conteúdos 
serão abordados por meio de explicações teóricas e tradução de letras de música. Nas aulas assíncronas os 
alunos desenvolverão atividades (leitura de textos, artigos científicos e letras de músicas.) A execução destas 
atividades visa complementar a compreensão e assimilação do vocabulário da língua inglesa. Desse modo, a 
cada aula ministrada, os alunos executarão atividades para melhorar a compreensão desse idioma, devendo 
entregá-las nas datas programadas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                                                     

Unidade I Conscientização e transferência de leitura com textos do cotidiano (letra de 

músicas, textos de revistas e jornais). 

Unidade II Compreensão de textos na área de matemática e estatística (livros, artigos), exercícios 

variados para a aquisição do vocabulário passivo. Estudo das estruturas básicas da 

língua: Sintagma nominal e verbal.  

 
 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

A avaliação se realizará da seguinte forma: 

a) Listas de exercícios e tradução de textos (valor 10); 

b) Provas individuais (valor 10) 

Ao final, as duas notas serão somadas e divididas em dois para se obter a média final.   

Obs.: A frequência nas aulas assíncronas será considerada a partir da entrega das listas de 

exercícios propostos. 

 Se MF ≥ 6 e a frequência mínima for 75% o aluno estará aprovado. 

 Se MF < 6 e a frequência mínima for 75% o aluno fará avaliação repositiva nos termos 

regimentais da UNIR. 

    MF - Média Final 

 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

BÁSICA: 

CARRELL P. L. Interactive approaches to second language reading. 3. ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, p.101-103, 1990.  

GRELLET, F. Developing reading skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.  

NUTTALL, C. Teaching reading skills in a foreign language. Cambridge: Cambridge University Press, 

1982 

COMPLEMENTAR: 

GADELHA, I. M. B. Compreendendo a leitura em Língua Inglesa. Teresina: EDUFPI,2007. 

GADELHA, I. M. B. Inglês Instrumental: leitura, conscientização e prática. Teresina: EDUFPI, 2000. 

JORDAN, R.R., English for academic purposes: a guide and resource book for teachers. New York: 

Cambridge University Press, 1997.  

OLIVEIRA, S. R. Estratégias de leitura para inglês instrumental. UNB, 1997. MACHADO, A. R.; 

LOUSADA, E. & ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo: leitura e produção de textos técnicos e 

acadêmicos. Vl. 1, Parábola Editorial, 2004. 
 

 

 

 

Ji-Paraná, 01 de março de 2022. 
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__________________________________________________ 

 

Profª. Dra. Irene Yoko Taguchi Sakuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Data Horário Descrição 

Início Final 

26/04/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona – Introdução à disciplina de Inglês Instrumental; 

letra da música Oh! Carol (+2 horas relógios de aula assíncrona 

atividade lista de exercícios) 

30/04/2022 

SÁBADO 

14:00h 18:00h Atividade assíncrona – LISTA 1 DE ATIVIDADES envolvendo o 

vocabulário da música Oh! Carol – Disponibilização via SIGAA, 

devendo ser entregue dia 26/03/2021 até às 22:00 h  (+4 horas 

relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

03/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona -  Uso dos verbos auxiliares DO, DOES, DID, 

WILL para a formação de frases afirmativas e negativas. (+2 horas 

relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

10/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona – Noções sobre os tempos verbais (Presente, 

pretérito e futuro) (+2 horas relógios de aula assíncrona atividade 

lista de exercícios) 

14/05/2022 

SÁBADO 

14:00h 18:00h Atividade assíncrona – LISTA 2 DE ATIVIDADES envolvendo a 

gramática estudada nas duas aulas anteriores – Disponibilização via 

SIGAA, devendo ser entregue dia 26/03/2021 até às 22:00 h 

(+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

17/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona – Letra da música Hard to say I’m sorry 

Estudo do vocabulário (+2 horas relógios de aula assíncrona 

atividade lista de exercícios) 

21/05/2022 

SÁBADO 

14:00h 18:00h Atividade assíncrona – LISTA 3 DE ATIVIDADES envolvendo o 

vocabulário da música música Hard to say I’m sorry – 

Disponibilização via SIGAA, devendo ser entregue dia 26/03/2021 

até às 22:00 h 

(+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 
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24/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona – Leitura do texto: A educação estatística: uma 

investigação acerca dos aspectos relevantes à didática da estatística 

em cursos de graduação. 

- tradução deste texto e estudo do vocabulário. 

(+2 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

28/05/2022 

SÁBADO 

14:00h 18:00h Atividade assíncrona - LISTA 4 DE ATIVIDADES envolvendo o 

vocabulário da texto estudado na aula anterior – Disponibilização 

via SIGAA, devendo ser entregue dia 26/03/2021 até às 22:00 h 

(+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

31/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona - Introdução aos números de 0 a 100; 100 até 

1000; 1000 até 10.000 

Vocabulário numérico 

(+2 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

04/06/2022 

SÁBADO 

14:00h 18:00h Atividade assíncrona - LISTA 5 DE ATIVIDADES envolvendo o 

números estudados. Disponibilização via SIGAA, devendo ser 

entregue dia 26/03/2021 até às 22:00 h 

(+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

07/06/2022 19:00h 22:30h Atividade síncrona – Primeira avaliação e entrega das atividades 

solicitadas. 

 

 

11/06/2021 

SÁBADO 

14:00h 18:00h Atividade assíncrona – LISTA 6 DE ATIVIDADES - Leitura do 

texto: A contribuição dos jogos no ensino da matemática financeira 

e estatística na educação básica. 

- Formar uma lista de palavras contidas no texto e que ainda não 

foram estudadas e fazer a tradução. Disponibilização via SIGAA, 

devendo ser entregue dia 14/05/2021 até às 22:00 h 

(+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

 

14/06/2022  19:00h 22:00h Atividade síncrona – Letra da música Perhaps Love.  Estudo do 

vocabulário 

(+2 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

  

21/06/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona – Vocabulário – palavras utilizadas no cotidiano 

para possibilitar a realização de atividade lúdica em sala de aula. 

(+2 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

28/06/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona – Números de 0 a 10; 11 a 100; de 101 a 1.000 

 

05/07/2022  19:00h 21:00h Atividade síncrona – Tradução de abstract (artigo) 

 

12/07/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona – Letra da música Words – Estudo do 

vocabulário 

 

 19/07/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona – Vocabulário – nome de frutas para possibilitar 

a realização de atividade lúdica em sala de aula. 
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26/07/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona – Tradução de abstract (artigo)  

02/08/2022 19:00h 22:30h Atividade síncrona – Segunda avaliação e entrega da lista de 

exercícios 

09/08/2022 19:00h 22:30h Atividade síncrona – Encerramento 

 

  

 

Conforme Artigo 3º da Resolução nº 391 de 25 de fevereiro de 2022, 
estou anexando ao Plano de Ensino a autodeclararão justificando a permanência em 
trabalho remoto de acordo com o artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME 
nº 90, de 28 de setembro de 2021, ou observando no plano que tal autodeclaração 
foi apresentada. A seguir encaminho a autodeclaração. 

  

  

AUTODECLARARÃO DE PERMANÊNCIA EM TRABALHO REMOTO 

  

Eu, Profa. Dra. Irene  Yoko Taguchi Sakuno, SIAPE nº 1636345, declaro para fins 

específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro 

de 2021, que me enquadro em situação de afastamento das atividades presenciais em 

razão de possuir fator, condição ou situação de risco para agravamento de Covid-19, nos 

termos do art. 4º desta instrução, inciso I e alíneas a 

Art. 4º Deverão permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração, 

as seguintes situações abaixo: 

 I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou 

fatores de risco descritos abaixo: 

 a) idade igual ou superior a 60 anos; 

Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

Atenciosamente,  
 
 
 
Profa. Dra. Irene Yoko Taguchi Sakuno 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Departamento de Engenharia Ambiental  

Campus de Ji-Paraná 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO: Estatística Análise do discurso. Coesão, coerência e 

argumentação; anafóricos; figura e tema. 

Estratégias de leitura: seleção, previsão, 

verificação, identificação, idéia principal. 

Formas de iniciar parágrafos. correção 

gramatical: ortografia oficial; acentuação gráfica 

em vigor; pontuação; concordância nominal e 

verbal; regência verbal e nominal; crase. 

 

 

DISCIPLINA: Língua 

Portuguesa 

CÓDIGO:  

DEJ30054 

PROFESSOR (a): Irene Yoko Taguchi Sakuno 

SEMESTRE: 2º ANO: 2021/2  

TURMA: Optativa CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 

80 

PRÁTICA: 

 

TOTAL: 

80 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

▪ Fazer com que os alunos percebam que o ensino de Língua Portuguesa é entendido como a 

própria linguagem posta em ação;   

▪ Levar os alunos a perceber que a compreensão da língua é uma forma específica de interagir 

com o mundo;  

▪ Oportunizar ao aluno um entendimento melhor de si mesmo por meio da linguagem; 

▪ Reconhecer o papel da linguagem na criação estética, na construção de relações humanas 

significativas e no desenvolvimento da compreensão das relações sociais; 

▪ Refletir sobre a comunicação e os meios de comunicação de que o homem dispõe para se 

comunicar e reconhecer neles formas de ser, viver e conviver. 
 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

A sociedade contemporânea focada na globalização e subsidiada pela evolução da ciência e da 

tecnologia faz da disciplina da Língua Portuguesa um meio de desburocratizar o ler, o escrever e 

o falar, garantindo-se assim o efetivo domínio das atividades verbais e o contato vivo com o 

fazer literário, para que os meios de comunicação de que o homem dispõe para se comunicar 

sejam reconhecidos como formas de ser, viver e conviver. 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

As aulas serão ministradas de forma remota síncrona em função da professora ser do grupo de risco (mais de 
60 anos), conforme Artigo 3º da Resolução nº 391 de 25 de fevereiro de 2022. Para complementar a carga 
horária, parte das aulas serão assíncronas, conforme apresentado no final desse Plano. 
Para garantir que o conteúdo proposto se desenvolva de forma dinâmica e crítica, a disciplina será desenvolvida 
em um processo de construção participativa, envolvendo: leitura, análise, discussão e resumos de textos; 
construção de trabalhos individuais e em grupo; apresentação de vídeos; aulas expositivas, dialogadas e 
debate.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                                                     

Unidade I Análise do discurso Coesão textual; coerência argumentativa; coerência 

figurativa; coerência narrativa; anafóricos 

Unidade II Figura e tema. Textos com figuras diferentes e temas iguais; textos com temas 

e figuras diferentes; como identificar a figura de um texto; como identificar o 
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tema de um texto. 
 

Unidade III Estratégias de leitura e suas aplicações: Seleção; Previsão; Verificação; 

Identificação; idéia principal; 
 

Unidade IV Formas de iniciar um parágrafo (declaração, definição, oposição, ilustração, 

citação indireta, etc.) 

Unidade V Correção gramatical: Ortografia; Pontuação; acentuação gráfica; sintaxe de 

regência e de concordância; crase.  

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Para a avaliação semestral será realizada uma prova dissertativa relativa ao conteúdo 

teórico, valendo 10 pontos.  

Durante o semestre os alunos farão exercícios durante as aulas, como por exemplo: Produzir 

textos, Exercícios envolvendo a gramática estudada (ortografia; pontuação; acentuação gráfica; 

sintaxe de regência e de concordância; crase). 

 Essas atividades contabilizarão 10 pontos.  

Ao final, as duas notas serão somadas e divididas em dois para se obter a média final.   

Obs.: A frequência nas aulas assíncronas será considerada a partir da entrega das listas de 

exercícios propostos. 

 Se MF ≥ 6 e a frequência mínima for 75% o aluno estará aprovado. 

 Se MF < 6 e a frequência mínima for 75% o aluno fará avaliação repositiva nos termos 

regimentais da UNIR. 

    MF - Média Final 

 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

BÁSICA  

1. ANDRADE, Maria Margarida. LÍNGUA PORTUGUESA: noções básicas para cursos superiores. 

4ª. ed., São Paulo: Atlas, 1995 . 

 

2. ANDRÉ, Hildebrando A. de. GRAMÁTICA ILUSTRADA. 4ª. ed., São Paulo: Moderna, 1991.  

3. BARBOSA, Severino Antônio M. REDAÇÃO: Escrever é desvendar o mundo. 8ª. 1ª ed., 

Campinas, SP: Papirus, 1992 - (Série educando). 

 

4. FIORIN, José Luiz. Elementos de Análise do Discurso. 4ª. ed. - São Paulo: Contexto, 1994. 

(Repensando a Língua Portuguesa). 

 

5. GARCIA, Othon M. Garcia. Comunicação em prosa moderna. 17ª. ed., Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas Editora, 1996. 

 

6. INFANTE, Ulisses. DO TEXTO AO TEXTO: curso prático de leitura e redação. São 

Paulo: Scipione, 1991. 

 

7. KATO, Mary Aizawa. O Aprendizado da Leitura. 3ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 1990.  
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8. MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 16ª ed. Porto 

Alegre: Sagra DC Luzzato, 1994. 

 

9. SOARES, Magda Becker e CAMPOS, Edson Nascimento. TÉCNICAS DE REDAÇÃO: as 

articulações lingüísticas como técnica de pensamento. 1ª. ed., Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1978. 

 

10. VANOYE, Francis. Usos da Linguagem - problemas e técnicas na produção oral e escrita. 2ª. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 1981. 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná/RO, 01 de março de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

Profª. Dra. Irene Yoko Taguchi Sakuno 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Data Horário Descrição 

Período de Aulas: 25/04/2022 a 09/08/2022 
Início Final 

27/04/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade I: Análise 

do discurso Coesão textual. (+2 horas relógios de aula assíncrona 

atividade lista de exercícios) 

30/04/2022  07:00h 11:00h Atividade assíncrona: Conteúdo Programático Unidade I: 

Exercícios para fixação do conteúdo sobre a Análise do discurso 

Coesão textual. (+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista 

de exercícios) 

04/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade I: coerência 

argumentativa; coerência figurativa; coerência narrativa (+2 horas 

relógios de aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

11/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade I: 

anafóricos (+2 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de 

exercícios) 

14/05/2022 07:00h 11:00h Atividade assíncrona: Atividade de fixação, com a elaboração de 

textos com coerência, utilizando as formas estudadas. Elaboração se 

textos destacando os anafóricos. (+4 horas relógios de aula 

assíncrona atividade lista de exercícios) 

18/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade II: Figura e 

tema. Textos com figuras diferentes e temas iguais; textos com 

temas e figuras diferentes (+2 horas relógios de aula assíncrona 

atividade lista de exercícios) 
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21/05/2022 07:00h 12:00h Atividade assíncrona: Conteúdo Programático Unidade II: 

Atividade de fixação do conteúdo, com a elaboração de textos, 

identificando as figuras e temas. (+4 horas relógios de aula 

assíncrona atividade lista de exercícios) 

25/05/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade II: Figura e 

tema. Textos com figuras diferentes e temas iguais; textos com 

temas e figuras diferentes (+2 horas relógios de aula assíncrona 

atividade lista de exercícios) 

28/05/2022 07:00h 12:00h Atividade assíncrona: Fixação do conteúdo Programático 

Unidade II (+4 horas relógios de aula assíncrona atividade lista de 

exercícios) 

01/06/2022 19:00h 22:30h Atividade síncrona: Primeira Avaliação 

08/06/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade III: 

Estratégias de leitura e suas aplicações: Seleção; Previsão; 

Verificação; Identificação; ideia principal. (+2 horas relógios de 

aula assíncrona atividade lista de exercícios). 

11/06/2022 07:00h 12:00h Atividade assíncrona: Conteúdo Programático Unidade III: 

Estratégias de leitura e suas aplicações: Seleção; Previsão; 

Verificação; Identificação; ideia principal. (+4 horas relógios de 

aula assíncrona atividade lista de exercícios) 

15/06/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade IV: Formas 

de iniciar um parágrafo (declaração, definição, oposição, ilustração, 

citação indireta, etc.) (+2 horas relógios de aula assíncrona atividade 

lista de exercícios). 

22/06/2022  19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade IV: Formas 

de iniciar um parágrafo (declaração, definição, oposição, ilustração, 

citação indireta, etc.) (+2 horas relógios de aula assíncrona atividade 

lista de exercícios). 

29/06/2022 19:00h 22:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade IV: Formas 

de iniciar um parágrafo (declaração, definição, oposição, ilustração, 

citação indireta, etc.). 

 06/07/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade IV: Formas 

de iniciar um parágrafo (declaração, definição, oposição, ilustração, 

citação indireta, etc.). 

09/07/2022 07:00h 12:00h Atividade assíncrona: Fixação do conteúdo Programático 

Unidade IV – elaboração de texto. (+4 horas relógios de aula 

assíncrona atividade lista de exercícios) 

13/07/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade V: 

Correção gramatical: Ortografia; Pontuação; acentuação gráfica; 

sintaxe de regência e de concordância; crase.  

20/07/2022 19:00h 21:00h Atividade síncrona: Conteúdo Programático Unidade V: 

Correção gramatical: Ortografia; Pontuação; acentuação gráfica; 

sintaxe de regência e de concordância; crase.  
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27/07/2022 19:00h 22:30h Atividade síncrona: Segunda Avaliação 

03/08/2022 19:00h 22:30h Atividade síncrona: Encerramento  

TOTAL   80 Horas relógio 

  

*Atividades complementares a aula síncrona com abordagem por meio de resenha, pesquisa e 

exercícios que representa mais 2 horas/relógio de atividade assíncronas, a ser considerada após a 

cada encontro de aula síncrona. Aos sábados letivos são consideradas 4 horas relógios de atividade 

assíncrona 

 

 

Conforme Artigo 3º da Resolução nº 391 de 25 de fevereiro de 2022, 
estou anexando ao Plano de Ensino a autodeclararão justificando a permanência em 
trabalho remoto de acordo com o artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME 
nº 90, de 28 de setembro de 2021, ou observando no Plano que tal autodeclaração 
foi apresentada. A seguir encaminho a autodeclaração. 

   

AUTODECLARARÃO DE PERMANÊNCIA EM TRABALHO REMOTO 

 Eu, Profa. Dra. Irene  Yoko Taguchi Sakuno, SIAPE nº 1636345, declaro para fins 

específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro 

de 2021, que me enquadro em situação de afastamento das atividades presenciais em 

razão de possuir fator, condição ou situação de risco para agravamento de Covid-19, nos 

termos do art. 4º desta instrução, inciso I e alíneas a 

Art. 4º Deverão permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração, 

as seguintes situações abaixo: 

 I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou 

fatores de risco descritos abaixo: 

 a) idade igual ou superior a 60 anos; 

Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

Atenciosamente,  
 
Profa. Dra. Irene Yoko Taguchi Sakuno 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Campus Ji-Paraná 

Departamento de Matemática e Estatística 
 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Identificação Ementa 

Curso: Estatística Noções sobre teoria das 

probabilidades. Variável aleatória. 

Esperança e variância de variável aleatória. 

Principais distribuições discretas e 

contínuas. Introdução à estimação pontual e 

por intervalo de parâmetros. Teste de 

hipóteses. Comparações envolvendo médias. 

Comparações envolvendo proporções. 

Introdução a análise de correlação e 

regressão. Estudo de relações entre dados 

ambientais usando Correlação e Regressão. 

Disciplina: Estatística II Código:DCE00165 

Professor: Roziane Sobreira dos Santos 

Coordenador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

Período Letivo: 2022-1 e 2022-2 referente 2021-2 

Período: 2º Semestre: 02 Ano: 2022 

Turma: Regular Noturna Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 40 Prática: 40 Total: 80 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Propiciar ao acadêmico através do processo ensino-aprendizagem, condições e experiências 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico-abstrato, a busca de conhecimentos e habilidades que 

favoreçam a tomada de decisões e a aplicação da estatística gerando soluções possíveis e aplicáveis em 

suas atividades. 

 

 

Justificativa da Disciplina no Curso 

Disciplina introdutória que fornece aos discentes conhecimentos básicos para adquirirem 

habilidades que serão empregadas no decorrer do curso de Bacharelado em Estatística. 
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Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Conforme a Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 que dispõe sobre o calendário 

acadêmico de 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação. 

A disciplina será ministrada presencialmente em sala de aula. A explanação do conteúdo se dará 

por meio do uso de quadro, recursos audiovisuais e resolução de exemplos. Será enfatizado o trabalho 

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

A disciplina está organizada de forma que 66,7% da carga horária (64 horas/aula) será 

presencial e 33,3% (32 horas/aula) será assíncrona, de modo a completar a carga horária de 96 

horas/aula da disciplina.  

Aulas presenciais: aulas com a interação entre o professor e os acadêmicos presencial em sala 

de aula. 

Atividades Assíncrona: Baseia-se no ensino e aprendizagem com uma abordagem metodológica 

flexível, na qual o professor e os acadêmicos não precisam interagir ao mesmo tempo para realizar as 

atividades. Contudo, os acadêmicos devem atentar-se para as datas de entrega das atividades. Foi 

sugerido um horário para o discente desenvolver as atividades assíncrona, entretanto, ele pode realizar 

na hora que lhe for mais conveniente, respeitando a hora de entrega do material. 

As atividades assíncronas serão disponibilizadas no SIGAA e encaminhadas por e-mail. 

Na aula presencial será realizada a frequência no momento da aula. No caso dos momentos 

assíncronas, a frequência será comprovada com a entrega da atividade. As atividades serão 

disponibilizadas no SIGAA. 

Em outros momentos serão desenvolvidos seminários em que os estudantes articularão um tema 

proposto que aborde e analise artigos científicos na área. 

 

Conteúdo Programático 
 

UNIDADE I - Noções de Probabilidade. Experimento Aleatório. Espaço amostral. Evento. 

Operações entre eventos. Definições de Probabilidade Condicional e Independência. Distribuição de 

Probabilidades. Variáveis Aleatórias. Função de distribuição de probabilidades. Função de distribuição 

acumulada. Variável aleatória. Principais distribuições discretas e contínuas.  

UNIDADE II - Introdução à estimação pontual e por intervalo de parâmetros. Teste de 

hipóteses. Comparações envolvendo médias. Comparações envolvendo proporções.  

UNIDADE III - Introdução a Analise de correlação e regressão: correlação linear, significância 

da correlação, regressão linear simples, significância da regressão. Análise de dados ambientais por 

meio de Correlação e Regressão. 

Unidade IV– Utilização de software R para demonstrações, análises e cálculos. 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

                A avaliação se dará por meio duas provas, que serão aplicadas em aulas presenciais e 

Atividades (A) que compreenderão a resolução de listas de exercícios e um seminário (que será 

apresentado em aula presencial). As listas serão solicitadas via e-mail/SIGAA em aulas assíncronas. 

As notas serão atribuídas da seguinte forma: 

P1 = 10 pontos; 

P2 = 10 pontos; 

A = 10 pontos; cada atividade valerá 1 ponto, totalizando 10 pontos ao final 

A média final será obtida por meio da expressão: 

𝑀𝐹 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝐴

3
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado por nota. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

     A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas. Então se calculará novamente a média 

final. 

O aluno será aprovado se obtiver média final ≥ 6, após a repositiva, e ter 75% ou mais de 

presença. 

 

Atendimento ao discente virtual:  

Todas as terças-feiras das 14h30min às 16h30min. 

Link da videochamada: https://meet.google.com/ram-dckb-wea 

Ou disque: 4486-407-(US) +1 224   

 

Ademais, quando necessário, os acadêmicos podem solicitar outro horário para o atendimento 

conforme disponibilidade. 
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CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

26/04/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial:  

Apresentação deste plano de ensino 

Apresentação do formato da disciplina 

Detalhamento dos critérios de avaliação 

Unidade I 

03/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade I 

10/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade I 

17/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade I 

21/05/2022 (sábado) 14:00 20:40 Atividade Assíncrona 

24/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade I 

31/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

Unidade I 

07/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial: 

Unidade II 

11/06/2022 (sábado) 14:00 20:40 
Atividade Assíncrona 

14/06/2022  19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade II 

21/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade II 

28/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade II 

02/07/2022 (sábado) 14:00 20:40 
Atividade Assíncrona 

 

05/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade II 

12/07/2022  19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade III 

19/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade III 

23/07/2022 (sábado) 14:00 20:40 
Atividade Assíncrona 

 

26/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade III 

02/08/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade III 

09/08/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Unidade III 
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10/08/2022 19:00 22:30 

REPOSTIVA 

Avaliação Repositiva será realizada no dia 10/08/2022 das 

19:00 às 22:30. 
 

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

MAGALHÃES, Marcos N.; LIMA, Antônio Carlos P. 

Noções de Probabilidade e Estatística. 6a. Ed. São 

Paulo: EDUSP, 2004. 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística 

aplicada e probabilidade para engenheiros. Rio de 

Janeiro: LTC, 2003. 

TRIOLLA, M. F. Introdução à Estatística. 7. Ed Rio 

de Janeiro. LTC S. A. 1999. 

COSTA NETO, P. L. de O. Estatística Básica. 4. 

ed. Edgard Blucher, 1977. 

MILONE, Giuseppe e ANGELINI, Flávio. 

Estatística geral. São Paulo, Atlas, 1993.  

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton 

de Oliveira. Estatística Básica. 5a. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e estatística. 

São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978. 

TOLEDO, Geraldo Luciano, OVALLE, Ivo 

Izidoro. Estatística básica. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 1995. 

 

 

Ji-Paraná, 18 março de 2022. 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Roziane Sobreira dos Santos 
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Plano de Ensino de Geometria Analítica e Vetorial 2021/2 
 

 
UNIR-Fundação Universidade Federal de Rondônia 
DME-Departamento de Matemática e Estatística 

Campus de Ji-Paraná 
 

PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR GEOMETRIA ANALÍTICA E 

VETORIAL - 2021-2 

Período de funcionamento: 25/04 a 09/08/2022  

 

Elaborado de acordo com a Resolução Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 do Conselho Superior Acadêmico – 

CONSEA. 

Disciplina oferecida na modalidade presencial e complementada com atividades assíncronas conforme aprovação 

em reunião do CONDEP/DAME em 11 de março de 2022 
 

 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 
EMENTA DA DISCIPLINA DO 

CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística 

Matrizes e determinantes. Sistemas 

lineares. Vetores e operações. Sistemas de 

Coordenadas. Estudo da reta e do plano. 

Distâncias. Cônicas. Superfícies. 

DISCIPLINA:  

Geometria Analítica e Vetorial 
CÓDIGO:  

PROFESSOR: Marlos Gomes de Albuquerque 

COORDENADOR: Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 2021/1 SEMESTRE: 1 ANO: 2022 

TURMA: CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 80 PRÁTICA: - TOTAL: 80 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Fornecer aos acadêmicos, noções básicas de geometria analítica e vetorial necessárias ao conjunto de disciplinas 

que se seguem; propiciar o domínio das técnicas da geometria analítica e vetorial, e simultaneamente, 

desenvolver seu senso geométrico e espacial; Desenvolver a capacidade de raciocínio lógico-abstrato (lógico-

matemático) como um todo. Introduzir os conceitos de matriz e determinante e suas aplicações; Resolver 

problemas geométricos a partir de seu correspondente algébrico e vice-versa; Desenvolver habilidades para 

resolução de problemas que envolvam conceitos vetoriais, incluindo-se as representações geométricas; Abordar 

problemas geométricos em diferentes sistemas de coordenadas; Descrever lugares geométricos através de 

equações algébricas e vetoriais; Utilizar o Software específico no desenvolvimento dos cálculos 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

Proporcionar aos discentes conhecimentos básicos necessários para o Campo da Geometria. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disciplina será desenvolvida na modalidade presencial e complementada com aulas assíncronas.  

Nas aulas presenciais os conteúdos serão abordados por meio de explicações práticas e teóricas de cada tópico da 

ementa, se constituindo como aula expositiva e dialogada. 

Nas aulas assíncronas os alunos resolverão listas de exercícios e assistirão vídeos aulas para complementar a 

compreensão sobre cada tópico abordado durante as aulas síncronas. Nesta etapa, em cada aula ficará sempre 

uma atividade avaliativa a ser desenvolvida pelo aluno e entregue ao professor, impreterivelmente, antes da aula 

seguinte.  

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE I - Matrizes, operações com matrizes, 

matriz inversa, matriz transposta, aplicações, 

determinante, interpretação geométrica, 

propriedades, Teorema de Laplace 

 

UNIDADE II - Sistemas equivalentes, solução de 

sistemas lineares. 

 

UNIDADE III - Vetores, operações, dependência e 

independência linear, base, mudança de base, 

produto vetorial, ângulo entre vetores. 

 

UNIDADE IV - Mudança de coordenadas em R2 e 

R3, aplicações. 

UNIDADE V - Equações da reta (vetorial, paramétrica 

e simétrica), Equações do plano (vetorial, paramétrica e 

geral). 

 

UNIDADE VI - Posição relativa entre planos e retas, 

perpendicularismo entre retas. 

 

UNIDADE VII - Elipse, hipérbole e parábola. 

 

UNIDADE VIII - Superfície esférica, cilíndrica, 

cônica e de rotação, quádricas. 

 

UNIDADE IX – Utilização de software para análises e 

cálculos (R, Geogebra, Maxima...). 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

A avaliação se dará através do seguinte grupo de atividades:   

(A1) listas de exercícios trabalhos, (valor 6.0); 

(A2) participação dos alunos nos momentos de análise de situações envolvendo problemas (valor 4.0) e  

(A3) realização de provas individuais escrita (A3) (valor 10.0).  

Serão aplicados dois grupos de atividades (M1 e M2), onde em cada um deles será calculada a média da seguinte 

forma: 

 
A média final (MF) será composta pela média aritmética entre M1 e M2. Será considerado aprovado, a aluno que 

obtiver MF ≥ 6.0 e frequência mínima de pelo menos 75% da carga-horária da disciplina. 

Caso MF < 6.0 e a frequência mínima seja de pelo menos 75% da carga-horária da disciplina, o aluno fará uma 

prova repositiva. 

A frequência das aulas assíncronas, serão contabilizadas mediante a entrega de atividades, via SIGAA ou sala de 

aula virtual do Google, ou e-mail marlos@unir, em data marcada pelo professor. 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 
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BÁSICA COMPLEMENTAR 

CAMARGO, I.; BOULOS, P. Geometria Analítica: 

um tratamento vetorial. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

CONDE, A. Geometria Analítica. São Paulo: Atlas, 

2004. 

REIS, G.; SILVA, V. Geometria Analítica. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008 
 

BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. São Paulo: Harper & 

Row do Brasil, 1980. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 

2°edição. São Paulo: HARBRA, 1992. LIMA, E. L. 

Geometria Analítica e Álgebra Linear. Rio de Janeiro: 

Impa, 2013. 

OLIVEIRA, F. N. Cálculo Vetorial e Geometria 

Analítica. Editora Atlas, 1977. SANTOS, R. J. 

Matrizes, Vetores e Geometria Analítica. Belo 

Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2004. 
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL 

Período de aulas: 25 de abril a 9 de agosto de 2022 

 

A
b

ri
l 

2
0

2
2
 Data 

Horário de atividade Quant de aulas 

com 50 minutos 
Dia 

Presencial Assíncrona 

27 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

30  19h às 22h40min 4 Sábado 

M
a

io
 2

0
2

2
 

Data 

Horário de atividade Quantidade de 

aulas com 50 

minutos 

Dia 
Presencial Assíncrona 

4 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

7 19h às 22h40min  4 Sábado 

11 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

18 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

21  19h às 22h40min 4 Sábado 

25  19h às 22h40min 4 Quarta-feira 

J
u

n
h

o
 2

0
2

2
 

Data 

Horário de atividade Quantidade de 

aulas com 50 

minutos 

Dia 
Presencial Assíncrona 

1  19h às 22h40min 4 Quarta-feira 

4  19h às 22h40min 4 Sábado 

8 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

15 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

18 19h às 22h40min  4 Sábado 

22 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

25  19h às 22h40min 4 Sábado 

29 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

J
u

lh
o

 2
0

2
2
 

Data 

Horário de atividade Quantidade de 

aulas com 50 

minutos 

Dia 
Presencial Assíncrona 

2 19h às 22h40min  4 Sábado 

6 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

13 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

16  19h às 22h40min 4 Sábado 

20 19h às 22h40min   Quarta-feira 

27 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

30 19h às 22h40min  4 Sábado 

A
g

o
st

o
 

2
0

2
2
 

Data 

Horário de atividades Quantidade de 

aulas com 50 

minutos 

Dia 
Presencial Assíncrona 

3 19h às 22h40min  4 Quarta-feira 

Total de aulas (50 min) 96 

96x50min = 80 h 

Presencial: 

70,8% 

Assíncrona: 

29,2% 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Campus Ji-Paraná 

Departamento de Matemática e Estatística 
 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Identificação Ementa 

Curso: Estatística Disciplina de conteúdo variável 

baseada em projetos para discussão de 

tópicos em Estatística Aplicada à dados reais 

utilizando o ambiente R. Abrangendo 

conteúdos estatísticos multidisciplinares, 

desde a leitura crítica de artigos científicos 

até realização de análises estatísticas 

aplicadas. 

Disciplina: Optativa II 

Tópicos Especiais em Estatística III 

Código: 

DEJ30468 

Professor: Roziane Sobreira dos Santos 

Coordenador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

Período Letivo: 2022-1 e 2022-1 referente 2021-2 

Período: 6º Semestre: 02 Ano: 2022 

Turma: Regular Noturna Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 30 Prática: 50 Total: 80 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Objetivo desta disciplina de Tópicos em Estatística é abordar conhecimentos estatísticos não 

contemplados nas disciplinas do currículo do curso de Estatísticas, ou ainda realizar um 

aprofundamento em tópicos que foram iniciados ao longo de disciplinas do curso de Estatística. 

A aprendizagem baseada em projetos é uma abordagem projetada para desenvolver o 

pensamento estatístico crítico e fornecer habilidades dos alunos em análise estatística aplicada à dados 

reais. 
 

 

Justificativa da Disciplina no Curso 

A estrutura da disciplina baseada em projeto oferece aos alunos a oportunidade de aplicar 

diretamente o conteúdo do curso às suas questões de pesquisa exclusivas, com a intenção de aumentar 

a motivação e aprofundar o conhecimento teórico das técnicas estatísticas estudadas. Esta abordagem 

de Aprendizagem Baseada em Projetos é adotada para incentivar os alunos a aplicar o conhecimento 

adquirido para resolver problemas do mundo real, responder a perguntas complexas e gerar resultados 

de alta qualidade. 
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Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Conforme a Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 que dispõe sobre o calendário 

acadêmico de 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação. 

 

Dessa forma, a disciplina será ministrada em sala de aula. A explanação do conteúdo se dará 

por meio do uso de quadro, recursos audiovisuais e resolução de exemplos. Será enfatizado o trabalho 

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

 

A disciplina está organizada de forma que 62,5% da carga horária (60 horas/aula) será 

presencial e 37,5% (36 horas/aula) será assíncrona, de modo a completar a carga horária de 96 

horas/aula da disciplina.  

Aulas presenciais: aulas com a interação entre o professor e os acadêmicos em tempo real e em 

sala de aula. 

Atividades Assíncronas: Baseia-se no ensino e aprendizagem com uma abordagem 

metodológica flexível, na qual o professor e os acadêmicos não precisam interagir ao mesmo tempo 

para realizar as atividades. Contudo, os acadêmicos devem atentar-se para as datas de entrega das 

atividades. Foi sugerido um horário para o discente desenvolver as atividades assíncronas, entretanto, 

ele pode realizar na hora que lhe for mais conveniente, respeitando a hora de entrega do material. 

As atividades assíncronas serão disponibilizadas no SIGAA e encaminhadas por e-mail. 

 

Na aula presencial será realizada a frequência no momento da aula. No caso dos momentos 

assíncronas, a frequência será comprovada com a entrega da atividade. As atividades serão 

disponibilizadas no SIGAA. 

 

Em outros momentos serão desenvolvidos seminários em que os estudantes articularão um tema 

proposto que aborde e analise artigos científicos na área. 

 

Conteúdo Programático 
 

O curso combinará atividades que envolvam: 

• Leitura e análise crítica de artigos científicos com temas de aplicações multidisciplinares 

em estatística. 

• Aprofundamento teórico das técnicas estatísticas com aulas expositivas e resolução de 

exemplos/exercícios. 

• Atividades práticas com ambiente R. 

 

Nesta disciplina os alunos serão expostos aos conceitos e procedimentos fundamentais por meio 

de leitura e estudo minucioso de artigos científicos relevantes com aplicações de técnicas estatísticas. 
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Os alunos desenvolverão competência na leitura e compreensão de tópicos de estatística de fontes como 

dissertações, periódicos ou relatórios técnicos. Serão incluídos apresentação teórica e análises e 

estatísticas no ambiente R. 

A disciplina se concentra em várias competências teóricas das análises estatísticas apresentadas 

nos textos de estudo. 

No decorrer disciplina será proposto um conjunto de artigos científicos com aplicações de 

técnicas estatísticas, com leituras obrigatórias para serem estudados detalhadamente. 

Os alunos serão estimulados a escolherem artigos científicos com as mais variadas técnicas 

estatísticas de seus interesses, possibilitando o envolvimento dos mesmos em atividades de 

investigação e interpretação estatística, no contexto de aplicações práticas com dados reais. 

Os alunos selecionarão seu próprio tópico de interesse, definindo suas próprias variáveis e 

planejando a execução de obtenção de dados, análise e interpretação seus dados, como forma de 

complementar os estudos teóricos apresentados durante as discussões dos artigos científicos, com 

aplicações práticas no ambiente R do conteúdo estudado. 

A experiência culminante de cada aluno é a elaboração de um resumo expandido juntamente 

com um relatório técnico e apresentação 20 minutos que explica suas pesquisas e resultados aos demais 

colegas. 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

                    A avaliação se dará por meio de: 

• Um trabalho (T) científico escrito a ser entregue (resumo expandido) {máximo 7 páginas} 

• Um relatório técnico (RT) das técnicas estatísticas utilizadas no trabalho {máximo 10 páginas} 

* Composto pela descrição teórica detalhada da técnica (no sentido teórico, em toda a sua 

singularidade, compreendo um estudo profundo tentando abranger as características 

mais importantes do tema que se está pesquisado). Colocando as devidas citações. 

Conceito teórico: apresentar a teoria, quais são objetivos da técnica, quais os pressupostos, o 

tipo de variável 

Apresentar a formulação matemática 

Aplicação (exemplo), passo a passo no R. o desenvolvimento da técnica 

Interpretação dos resultados. 

* Detalhando o desenvolvimento do estudo (no sentido de especificar passo a passo do 

material e métodos e apresentar cada etapa de aplicação no software). 

• Apresentação do trabalho (AT) em formato de seminário. 

• Seminário(S) e Resumo Simples (RS) de um artigo científico publicado em um periódico. 

As notas serão atribuídas da seguinte forma: 

T = 10 pontos 

RT = 10 pontos 

AT = 10 pontos 

S_RS = 10 pontos 

A média final será obtida por meio da expressão: 

𝑀𝐹 =
𝑇 + 𝑅𝑇 + 𝐴𝑇 + 𝑆_𝑅𝑆

4
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado por nota. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

     A avaliação repositiva, que ocorrerá no dia 10/08/2022, irá substituir a menor das notas . 

Então se calculará novamente a média final. 

O aluno será aprovado se obtiver média final ≥ 6, após a repositiva, e ter 75% ou mais de 

presença. 
Atendimento ao discente virtual:  

Todas as terças-feiras das 14h30min às 16h30min. 

Link da videochamada: https://meet.google.com/ram-dckb-wea 

Ou disque: 4486-407-(US) +1 224   

 

Ademais, quando necessário, os acadêmicos podem solicitar outro horário para o atendimento 

conforme disponibilidade. 
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CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

27/04/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial:  

Apresentação deste plano de ensino 

Apresentação do formato da disciplina 

Detalhamento dos critérios de avaliação 

04/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Leitura crítica de artigos científicos  

11/05/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Estrutura de artigos científicos. 

14/05/2022 (sábado) 14:00 19:00 

Atividade Assíncrona 

Definição, pesquisa e estudo do tema para realização do 

Trabalho científico a ser realizado na disciplina. O tema deverá 

ser encaminhado via SIGAA até às 23:00 do dia 14/05/2022. 

18/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial:  

Análise crítica de cada seção do artigo, 

Metodologia 

21/05/2022 (sábado) 14:00 19:00 

Atividade Assíncrona 

Escolha, estudo e preparação da apresentação do artigo do 

Seminário (S). O artigo deverá ser encaminhado via SIGAA 

até às 23:00 do dia 21/05/2022. 

25/05/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial:  

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados nas 

leituras 

01/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados nas 

leituras 

08/06/2022 19:00 22:20 

Aula Presencial: 

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados nas 

leituras 

11/06/2022 (sábado) 14:00 19:00 

Atividade Assíncrona 

Estudo e preparação do Resumo Simples (RS) do artigo a ser 

apresentado no Seminário (S). O artigo deverá ser 

encaminhado via SIGAA até às 23:00 do dia 11/06/2022. 

15/06/2022  19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Apresentação Seminário 

22/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Apresentação Seminário  

29/06/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados 

02/07/2022 (sábado) 14:00 19:00 

Atividade Assíncrona 

Pesquisa, estudo e preparação do Trabalho (T). O objetivo do 

trabalho deverá ser encaminhado via SIGAA para a professora 

até às 23:00 do dia 02/07/2022. 

06/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados 
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13/07/2022  19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados 

16/07/2022 (sábado) 14:00 19:00 

Atividade Assíncrona 

Estudo e preparação do Trabalho (T). O título do trabalho 

deverá ser encaminhado via SIGAA para a professora até às 

23:00 do dia 16/07/2022. 

20/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

Aula teórica e/ou prática de um tópico abordados 

23/07/2022 (sábado) 14:00 19:00 

Atividade Assíncrona 

Estudo e preparação do Relatório Técnico (RT), que deverá ser 

encaminhado via SIGAA para a professora até às 23:00 do dia 

23/07/2022. 

27/07/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

AT – Apresentação do Trabalho 

03/08/2022 19:00 22:20 
Aula Presencial:  

AT – Apresentação do Trabalho 

10/08/2022 19:00 22:30 

REPOSTIVA 

Avaliação Repositiva será realizada no dia 10/08/2022 das 

19:00 às 22:30. 
 

 

*Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica 

MINGOTO, S. A. Análise de Dados Através de Métodos da Estatística Multivariada. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 1a. Ed., 2005. 

Box, G. E. P., Jenkins, G. M. & Reinsel, G. C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control 

(Third ed.). Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall. 

REINALDO CHARNET et al. Análise de Modelos de Regressão Linear com Aplicações. Editora da 

Unicamp, 2a. Ed., 2008. 

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. 

Vieira, Sonia Maria. Bioestatística: tópicos avançados, testes não-paramétricos, tabelas de contingências 

e análise de regressão. Câmpus, 2003. 

ROSS, Sheldon M. Introduction to probability models. Academic press, 2014. 

* As referências bibliográficas a serem utilizadas dependerão dos assuntos a serem abordados.  

*No decorrer da disciplina outras bibliografias podem ser recomendadas. 
 

 

Ji-Paraná, 21 março de 2022. 

 

______________________________________ 

Profa. Roziane Sobreira dos Santos 
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PLANO DE ENSINO REMOTO 

Identificação Ementa 

Curso: Bacharelado em Estatística A informação estatística. Procedimentos para 

obtenção da informação. Informação gráfica. 

Planejamento de levantamentos, principais fases 

e operações: determinação de objetivo, estudo 

de experiências em levantamentos similares; 

calendário de operações; base geográfica; 

questionário; planos de publicação; tabulação e 

codificação; provas experimentais; propaganda. 

Elaboração da informação: crítica, codificação e 

tabulação. Planejamento e programação de 

levantamentos estatísticos mediantes sistemas de 

caminho crítico. Conceitos de Marketing. 

Comportamento do Consumidor. Pesquisa de 

Produto. Definição do Problema. Planejamento 

da Pesquisa. Análise de Dados. 

Disciplina:  Pesquisa de Mercado e Opinião Código: E 41 

Professor: Josivan Ribeiro Justino 

Coordenador: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

Período: 8º Semestre: 02 Ano: 2021 

Turma:  Regular Noturna Créditos:  04 

Carga Horária: 80    

Síncrona: 56 Assíncrona: 24 Total: 80 

PERÍODO LETIVO: 2021.2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 
391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022– que trata do Calendário 
Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos 
cursos de graduação). 

           

Objetivo da Disciplina no Curso 
Desenvolver a capacidade de coletar, tratar, analisar e interpretar informações, de tal forma que habilite o acadêmico a 

propor soluções para os problemas de informação, obter fatos e conhecimentos que facilitem na tomada de decisão a 

respeito de uma determinada situação problema. O acadêmico também terá habilidades para organizar uma pesquisa 

de mercado, definir o problema da pesquisa, desenvolver uma abordagem para o problema, entender a abordagem de 

um trabalho de campo e coleta de dados, preparar e analisar os dados, consultar bancos de dados públicos disponíveis 

para corroborar suas análises, tornando-o competente para utilizar as informações adquiridas na tomada de decisão. 

Justificativa da Disciplina no Curso 

A preparação para atuar no mercado de trabalho exige o conhecimento da prática de técnicas de pesquisa e 

argumentação dos principais temas da sociedade, sendo assim, a disciplina Pesquisa de Mercado e Opinião corrobora 

para que o aluno esteja inserido e preparado para discutir e argumentar questões abrangentes, desenvolvendo 

questionários e pesquisas e utilizando software que auxiliam na preparação de relatórios e tratamento dos dados de 

forma profissional, melhorando assim a qualidade profissional dos nossos formandos. 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de FEVEREIRO DE 2022, Calendário Acadêmico 2021.2, que 

trata do retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação, ficam autorizadas as atividades 

acadêmicas de forma remota ou híbrida. Seguindo o que preconiza o Artigo 3º, Inciso II da Resolução nº 391 

- “Para os docentes que se enquadram nas previsões do art. 4º da Instrução Normativa nº. 90, de 28 de 

setembro de 2021, do Ministério da Economia”, as aulas da disciplina de Pesquisa de Mercado e Opinião 

– PMO serão de forma REMOTA, por meio de aulas síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas, será 

abordado conteúdo da disciplina, duvida dos assuntos teóricos da ementa do curso, resolução de exercícios e 

apresentação de seminários. Os seminários versarão sobre a apresentação de um projeto de pesquisa, 

abordando: Metodologia, mineração e classificação dos dados, estratificação de amostras e o plano amostral. 

Cada seminário servirá como forma de avaliação final do conteúdo ministrado. Serão dois momentos de 

seminário: o primeiro para apresentar a proposta de projeto e receber sugestões para a elaboração final. O 

segundo será a avaliação final com o projeto concluído. O aluno será avaliado pelos seguintes critérios de 

apresentação: Domínio do tema proposto, contextualização (local, regional, global) e aplicação de técnicas 

de pesquisa de mercado. As aulas ministradas de forma síncronas poderão ser gravadas e disponibilizadas 

por link via: SIGAA, email e whatsapp dos alunos (quando necessário), juntamente com as listas de 
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exercícios. O tempo para a resolução das listas de exercícios e elaboração do projeto será computado como 

aulas assíncronas, podendo o aluno entregar até o prazo previamente estipulado no sistema SIGAA, para 

comporem a nota de cada avaliação. A disciplina foi organizada de forma que 30% da carga horária (32 

horas/aulas) será assíncrona e 70% (64 horas/aulas) será síncrona. As atividades assíncronas poderão ser 

realizar na hora que for mais conveniente para o aluno, respeitando o tempo estipulado pelo SIGAA para 

entrega das atividades.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I -Introdução à pesquisa de mercado. Definição. Classificação das Pesquisas de Mercado. 

Etapas do Processo de Pesquisa. A Definição do problema de Marketing. Desenvolvendo uma abordagem 

do Problema. O Ambiente Externo. 

UNIDADE II - A concepção e tipologia das pesquisas. Concepção da Pesquisa: definição e tipologia. 

Pesquisas Exploratórias: Dados Secundários. Pesquisas Exploratórias: Pesquisa Qualitativa. Pesquisas 

Descritivas: survey e observação. Pesquisas Causais: Experimentação. 

UNIDADE III - O planejamento da pesquisa. Medição e Escalonamento. Técnicas de Medição 

Comparativa. Técnicas de Medição Não Comparativa. Elaboração de Questionários e Formulários. 

Amostragem: Planejamento e Processo. 

UNIDADE IV- A coleta e a preparação dos dados. O Trabalho de Campo: treinamento e supervisão. 

Codificação. Transcrição. Crítica e Imputação. Ajustamento Estatístico dos dados. 

UNIDADE V - A ética em pesquisa de mercado. Aspectos Gerais. Decisões Éticas. Códigos de Ética. 

UNIDADE VI - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R). 

UNIDADE VII - Preparação do relatório final da pesquisa 

 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

Será procedida por meio de duas avaliações composta por: Seminário (S) e lista de exercícios (LE).  

Os pesos para cada avaliação serão:    𝑀𝑖 = 0.7S + 0.3𝐿𝐸 

A média final será obtida por meio da expressão:    𝑀𝐹 =
𝑀1+𝑀2

2
 

Se MF ≥ 6  

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir o menor das notas (𝑀1 ou 𝑀2). Então se calculará novamente a média final.  

Nas aulas síncronas, a frequência será no momento da aula, no caso das aulas assíncronas, a frequência será 

comprovada com a entrega da atividade. O aluno que obtiver 75% ou mais de presença estará aprovado. 
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CRONOGRAMA DE AULAS REMOTAS – PMO 

DATA 

HORÁRIO 

DESCRIÇÃO INÍCIO FIM 

        Aula síncrona: 

25/04/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Introdução à pesquisa de mercado. 
  

Classificação das Pesquisas de Mercado 
  

Etapas do Processo de Pesquisa 

        Aula síncrona: 

02/05/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 A Definição do problema de Marketing 
  

Desenvolvendo uma abordagem do Problema. 
  

O Ambiente Externo. 

06/05/2021 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa do pré-projeto – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

09/05/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 A concepção e tipologia das pesquisas. 
  

Pesquisas de Natureza Interventiva (PNI) 
  

Pesquisas Exploratórias: Dados Secundários. 

        Aula síncrona: 

16/05/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Pesquisas Exploratórias: Pesquisa Qualitativa. 
  

Pesquisas Descritivas: survey e observação. 
  

Pesquisas Causais: Experimentação. 

20/05/2021 

04 CH 

13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa do pré-projeto – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

  
  

  Aula síncrona: 

23/05/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

  
O planejamento da pesquisa. Medição e Escalonamento. 

19:00 22:20 Técnicas de Medição Comparativa.  
  

Técnicas de Medição Não Comparativa. 

        Aula síncrona: 

30/05/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Principais bases de pesquisa do mercado 
  

* Na área de Saúde, educação e populacional 
  

Fontes confiáveis de informação 

03/06/2022 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa do pré-projeto – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

06/06/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Elaboração de Questionários e Formulários. 
  

Técnicas de padronizar variáveis 
  

Teste de detecção de erros do questionário 

        Aula síncrona: 
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13/06/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Amostragem: Planejamento e Processo. 
  

A coleta e a preparação dos dados. 
  

Índice de Whipple e de Myers 

17/06/2022 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa do pré-projeto – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

20/06/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Codificação, transcrição, crítica e imputação dos dados 
  

Ajustamento Estatístico dos dados. 
  

Principais formas gráficas de visualização dos dados 

        Aula síncrona: 

27/06/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Utilização de software para análises de mercado 
  

Análise Estatística de dados em R  
  

Estrutura e manipulação de base de dados no R 

01/07/2022 

06 CH 

13:00 18:00 Elaboração e Pesquisa do pré-projeto – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

04/07/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 SEMINÁRIOS 01 
  

Apresentação e avaliação das propostas de projeto   
  

 

        Aula síncrona: 

11/07/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Formatação e estrutura de um formulário de pesquisa 
  

Modelo de consultoria de mercado, utilizando Machine Learning em python 
  

Outros modelos de consultoria 

        Aula síncrona: 

18/07/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Estatísticas descritivas usando pacotes do R 
  

Desenvolvendo de um modelo de relatório em R Mardown 
  

 

22/07/2022 

04 CH 
13:00 16:20 Elaboração e Pesquisa do projeto final – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 

        Aula síncrona: 

25/07/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Uso do pacote “geobr” ®  para pesquisas populacionais 

   Uso do pacote “sidrar” ®  para pesquisas de mercado. 

   

        Aula síncrona: 

01/08/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 Tratamento de dados e estruturação espacial 
  

Criação de mapas em ® para georeferenciar os dados 
  

 

05/08/2022 

06 CH 
13:00 18:00 Elaboração e Pesquisa do projeto final – Estarei a disposição para esclarecer 

possíveis dúvidas dos alunos (aula Assincrona) 
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        Aula síncrona: 

08/08/2022 

Segunda-feira 

04 CH 

19:00 22:20 SEMINÁRIOS 02 
  

Apresentação do projeto de consultoria final   
  

 

        Aula síncrona: 

09/08/2022 

19:00 22:20   
  

Avaliação finais Repositiva online via SIGAA 
  

  

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

BÁSICA COMPLEMENTAR 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação 

Aplicada. Bookman, ed. 6, 2012.  

 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. Elsevier-Câmpus , ed. 

7, 2013.  

 

TAGLIACARNE, G. Pesquisa de mercado: técnica e prática. 

ed. 2, 1986. R Core Team (2012).  

 

R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-

900051-07-0, URL http://www.Rproject.org/. 

YASUDA, A.; OLIVEIRA, D. M. T. Pesquisa de Marketing - 

Guia Para a Prática de Pesquisa de Mercado. Cengage 

Learning, ed. 1, 2012.  

 

BARABBA, V. P.; ZALTMANA, G. A voz do mercado 

Makron. 1992.  

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 

Atlas, 1999.  

 

BOYD JR.; HARPER, W.; WESTFALL, R. Pesquisa 

mercadológica: texto e casos. FGV, ed. 5, 1993.  

 

KOTLER, P. Marketing management: analysis, planning and 

control. Atlas, 1976.  

 

 

 

 
Profº Dr. Josivan Ribeiro Justino 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Campus Ji-Paraná 

Departamento de Matemática e Estatística 
 

 
PLANO DE ENSINO 

 

Identificação Ementa 

Curso: Estatística Desenvolvimento e finalização do 

trabalho iniciado na disciplina de 

seminários; redação e apresentação. 

Orientação para o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso, a ser 

desenvolvido pelo estudante com a 

orientação de um professor conforme 

normas estabelecidas no PPC do curso. 

Organizar a defesa final do trabalho perante 

banca examinadora. 

Disciplina: TCC Código: DCE00195 

Professor: Roziane Sobreira dos Santos 

Coordenador: Nério Aparecido Cardoso 

Período: 8º Semestre: 01 Ano: 2022 

Créditos: 04 Carga Horária: 120 

Período Letivo: 2021-1 e 2022-2 referente 2021-2 

Período de Aulas: 25/04/2022 a 09/08/2022 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Proporcionar ao acadêmico o aprofundamento temático em uma área específica, o estímulo à produção 

científica, a consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação 

em sua área de formação, consolidando as competências desejadas no perfil do egresso. 

  

 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Apresentação de seminários e leitura de bibliografia pertinente. 

 

Conteúdo Programático 

Considerar o conteúdo programático como decorrente da especificidade do trabalho de conclusão de 

curso em desenvolvimento. 
 

O orientador do trabalho de conclusão de curso determina, em conjunto com o aluno, as atividades a 

serem desenvolvidas. 
 

Disponibilizar o Regulamento de Projeto e TCC constante no Apêndice A do Projeto Pedagógico do 

Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus 

de Ji-Paraná, Departamento de Matemática e Estatística, bem como todos os documentos necessários 

para a elaboração dos trabalhos. 
 

Apoiar os acadêmicos nas etapas dos trabalhos, proporcionando a orientação básica e metodológica, 

colaborando com a normalização e desenvolvimento. 
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Orientação na estrutura formal do TCC seguindo os critérios técnicos atualizados estabelecidos nas normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 

Convidar e organizar as bancas examinadoras de acordo com as sugestões do professor orientador. 
 

Receber as cópias dos trabalhos avaliados pelo professor orientador e encaminhá-las aos membros das 

bancas examinadoras, com no mínimo 15 dias de antecedência da data de defesa do TCC. 
 

Definir as datas de defesa do TCC de acordo com o calendário acadêmico. 

Providenciar todas as medidas necessárias para a divulgação, organização e o cumprimento de defesa 

do TCC. 
 

Encaminhar ao Departamento o TCC corrigido (pdf) e as Atas de defesa do TCC. 
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Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

 

Conforme Regulamento de Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do contante no 

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, Departamento de Matemática e Estatística, em seu artigo 35: 

Art. 35 – A nota final do acadêmico é o resultado da média aritmética das notas individuais 

atribuídas pelos membros da Banca Examinadora. 

Conforme Art. 33 do Regulamento de Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do 

Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus 

de Ji-Paraná, Departamento de Matemática e Estatística: 

Art. 33 Sendo o TCC reprovado pela Banca Examinadora, é vedada nova defesa no semestre 

da reprovação, devendo o acadêmico matricular-se novamente na disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

De acordo com o Art. 34  – Aprovado o TCC, o acadêmico deve entregar ao professor da 

disciplina de TCC a versão final corrigida em pdf de acordo com as normas (APÊNDICE 5). 

§ 1° - Cabe ao professor-orientador analisar as sugestões e acompanhar a correção da versão 

final do trabalho. 

§ 2° - A versão final corrigida do TCC em conformidade com esse artigo e com a Atada defesa 

devidamente assinada pelos membros da Banca Examinadora deve ser entregue ao professor da 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso no máximo 15 (quinze) dias corridos após a data da 

apresentação e defesa do TCC perante Banca Examinadora. 

§ 3° - O acadêmico que não entregar a versão final corrigida do TCC conforme 

determinação do parágrafo anterior será considerado reprovado na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

As atividades de TCC são desenvolvidades conforme plano de trabalho junto ao professor 

orientador. Dessa forma o aluno aprovado pela banca examinadora receberá 100% de frequência e os 

alunos que forem reprovados e/ou não defenderem o TCC receberão 100% de faltas. 
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Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 

documentação: citação em documentos. Rio de 

Janeiro. 2002 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e 

documentação: artigo em publicação periódica 

científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro. 

1994.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 

documentação: elaboração: referências. Rio de 

Janeiro. 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e 

documentação: numeração progressiva das seções 

de um documento. Rio de Janeiro. 1989. 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, 

relatórios, monografias, dissertações e teses. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 189 p. ISBN 

8576260077 . 

FRANÇA, Junia Lessa. Universidade Federal de 

Minas Gerais. Biblioteca Universitária. 

Departamento de Informação e Divulgação. 

Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. Belo Horizonte: UFMG, 1990. 167p. 

(Aprender) ISBN 8570410417. 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

25/04/2022 08:00 12:00 
*Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC (2 horas). 

**Orientação sobre as atividades a serem desenvolvidas (2 horas). 

27/04/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

02/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

04/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

09/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

11/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

16/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

18/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

23/05/2022  08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

25/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

30/05/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

01/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  
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06/06/2021 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

08/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

13/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

15/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

20/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

21/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

27/06/2022 08:00 12:00 
*Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC (2 horas) 

**Orientação sobre as atividades a serem desenvolvidas (2 horas) 

29/06/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

04/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

06/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

11/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

13/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

18/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

20/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

25/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

27/07/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

01/08/2022 08:00 12:00 
*Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

**Orientação sobre as atividades a serem desenvolvidas (2 horas) 

03/08/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC 

08/08/2022 08:00 12:00 *Atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC  

*Atividades assíncronas relacionadas ao desenvolvimento das atividades de TCC. 

**Atividades síncronas associadas à atividade de TCC (orientação sobre execução das 

atividades). 

Obs: A data final da apresentação e defesa do TCC é 12/08/2022. 

A data final da entrega do TCC corrigido e aprovado pelo orientador 23/08/2022, através do e-

mail roziane@unir.br. 

 

Ji-Paraná, 18 março de 2022. 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Roziane Sobreira dos Santos 
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Plano de Ensino 

Identificação Ementa 
Curso: Estatística Limite e Continuidade de Funções; 

Derivadas e suas Aplicações; 
Valores Extremos das Funções; 
Antidiferenciação e Introdução a 
Integral Definida. 

Disciplina: Cálculo I Código: E06 

Professor: Gabi Nunes Silva 

Coordenador: Nerio Aparecido Cardoso 

Período letivo: 2021-2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 391, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, Calendário Acadêmico 
2021.2 – que trata do retorno às atividades presenciais dos 
cursos de graduação 
 
Turma: Regular noturno Créditos: 06 

Carga Horária: 120 

Teórica: 80 Prática: 40 Total: 120 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Abordar os conceitos de limite e continuidade de funções; Aplicar limites no estudo de curvas 
contínuas; Compreender o conceito de derivada bem como suas aplicações; Desenvolver 
habilidades para resolução de problemas que envolvam taxas de variação, por meio da aplicação 
de derivadas; Resolver problemas que envolvam a antidiferenciação e a integral definida; 
Utilizar o Software específico no desenvolvimento dos cálculos. 

Justificativa da Disciplina no Curso 
A disciplina de calculo I constitui a teoria base para o melhor entendimento das disciplinas de 
cunho mais teórico do curso de Estatística. Nesse sentido, espera-se que os acadêmicos, a partir 
dessa disciplina, desenvolvam a capacidade de criar seus próprios modelos para o tratamento 
matemático de situações concretas; compreendam melhor situações clássicas abordados nas mais 
ddiversas áreas (na Física, na Biologia, na Economia, na Estatística, etc.) modeladas e tratadas 
por meio do Cálculo de uma variável. 
Espera-se também o refinamento matemático suficiente para compreender a importância e a 
necessidade das demonstrações, assim como a cadeia de definições e passos intermediários que 
as compõem. 
 

 
Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 
Campus Ji-Paraná 

Departamento de Matemática e Estatística 
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Conforme preconiza a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de FEVEREIRO DE 2022, 
Calendário Acadêmico 2021.2, que trata do retorno às atividades presenciais dos cursos de 
graduação, ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma remota ou híbrida. 

Desse modo, as aulas da disciplina de Cálculo I ocorrerão da seguinte forma: 67% da 
carga horária (96 horas/aula) será com aulas presenciais e 33% da carga horária (48 horas/aula) 
será com aulas assíncronas. 

Para as aulas presenciais, a explanação do conteúdo se dará por meio do uso de quadro, 
data show e recursos gráficos. Será enfatizado o trabalho com listas de exercícios como forma 
de fixar os conteúdos. 

Para as aulas assíncronas, o ensino será dirigido. Neste caso, o contato com os discentes 
será realizado, via e-mail, SIGAA e/ou grupos de whatsApp, com orientações para o 
desenvolvimento das atividades, tais como: disponibilização de material didático e listas de 
exercício, artigos. Esses veículos também poderão ser utilizados para que o discente possa 
esclarecer eventuais dúvidas relacionadas à disciplina. Foi sugerido um horário para o discente 
desenvolver as atividades assíncronas, entretanto, ele pode realizar na hora que lhe for mais 
conveniente, respeitando a hora de entrega do material.  

As atividades serão encaminhadas por e-mail além de serem disponibilizadas no SIGAA, 
a fim de possibilitar que os discentes tenham acesso ao material didático e ao professor mesmo 
quando as ferramentas institucionais apresentarem temporariamente algum problema.  
 

 
Conteúdo programático 

Unidade I – Limite e Continuidade de Funções. O limite de uma função. Limites laterais. 
Limites Infinitos. Limites no Infinito. Continuidade de uma função no número. Continuidade. 
Teorema do Confronto de limites (teorema do sanduiche). 
Unidade II – Derivadas e suas aplicações. A reta tangente e a derivada. Derivabilidade e 
Continuidade. Teoremas sobre Derivação de funções algébricas. Derivadas de funções 
transcendentes (trigonométricas, exponenciais e logarítmicas). A derivada de uma função 
composta e a regra da cadeia. Derivação Implícita. Derivadas de ordem superior. Aplicações da 
derivada nas diversas áreas do conhecimento. 
Unidade III – Valores Extremos de Funções. Valor funcional máximo e mínimo. Aplicações 
envolvendo extremos absolutos num intervalo fechado. Função crescente e decrescente e o teste 
da derivada primeira. O teste da derivada segunda para extremos relativos. 
Unidade IV – Introdução Antidiferenciação. 
Unidade V – Introdução a Integral Definida. 

 
 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
Início Final 

25/04/2022 

(Segunda-feira) 
4 aulas de 50min  

19:00h 22:20h 

Aula presencial (1) 

Unidade I  

• Limite e Continuidade de Funções. O limite de 
uma função 

• Enviar via SIGAA e email a LISTA 1 
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02/05/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (2) 

Continuação da Unidade I  

• Limites laterais. 
• Exemplos 

09/05/2022 
(Segunda -feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (3) 

Continuação da Unidade I  

• Limites Infinitos. Limites no Infinito. 
• Exemplos 

09/05/2022 

(Segunda-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (1) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 09/05/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 1 

16/05/2022 
(Segunda -feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (4) 

Continuação da Unidade I  

• Continuidade de uma função no número. 
Continuidade. Teorema do Confronto de 
limites (teorema do sanduiche). 

• Exemplos 
• Enviar via SIGAA e email a LISTA 2 

16/05/2022 

(Segunda -feira) 
5 aulas de 50min 

14:00h 18:10h 

Atividade assíncrona (2) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 16/05/2022 os exercícios 5, 6, 7 e 8 da LISTA 1 

23/05/2022 

(Segunda -feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (5) 

• AULA DE REVISÃO PARA A PROVA 1 

30/05/2022 

(Segunda-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (6) 

• PROVA 1 

06/06/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (7) 

Unidade II  

• Derivadas e suas aplicações. A reta tangente e a 
derivada. 

• Exemplos 
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06/06/2022 

(Segunda-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (3) 

Valor: 2,0 pontos 
Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 06/06/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 2 

13/06/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 
Aula presencial (8) 

• Derivabilidade e Continuidade. 
• Exemplos  

18/06/2022 
(Sábado) 

4 aulas de 50min 

8:00h 11:20h 

Aula presencial (9) 

• Teoremas sobre Derivação de funções 
algébricas 

• Exemplos 

20/06/2022 

(Segunda-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (10) 

• Derivadas de funções transcendentes 
(trigonométricas, exponenciais e logarítmicas). 

• Exemplos 

23/06/2022 
(Quinta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (11) 

• Continuação de Derivadas de funções 
transcendentes (trigonométricas, exponenciais e 
logarítmicas). 

• Exemplos 

27/06/2022 

(Segunda-feira) 
5 aulas de 50min 

14:00h 18:10h 

Atividade assíncrona (4) 

Valor: 2,0 pontos 
Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 27/06/2022 os exercícios 5, 6, 7 e 8 da LISTA 2 

27/06/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (12) 

• A derivada de uma função composta e a regra 
da cadeia. 

• Exemplos 

30/06/2022 
(Quinta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (13) 

• Continuação de derivada de uma função 
composta e a regra da cadeia. 

• Exemplos 
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04/07/2022 

(Segunda-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (5) 

Valor: 2,0 pontos 
Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 04/07/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 3 

04/07/2022 

(Segunda-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (14) 
Continuação da Unidade II 

• Derivação Implícita. 
• Derivadas de ordem superior. 
• Exemplos 

07/07/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (15) 
Continuação da Unidade II 

• Aplicações da derivada nas diversas áreas do 
conhecimento. 

• Exemplos 

11/07/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (16) 

• AULA DE REVISÃO PARA A PROVA 2 

11/07/2022 
(Segunda-feira) 

5 aulas de 50min 

14:00h 18:10h 

Atividade assíncrona (6) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 11/07/2022 os exercícios 5, 6, 7 e 8 da LISTA 3 

14/07/2022 

(Quinta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (17) 

• PROVA 2 
 

18/07/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (18) 

Unidade III 

• Valores Extremos de Funções 
• Valor funcional máximo e mínimo 
• Exemplos 

 

21/07/2022 
(Quinta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (19) 
Continuaçao da Unidade III 

• Aplicações envolvendo extremos absolutos 
num intervalo fechado 

• Exemplos 
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25/07/2022 

(Segunda-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (7) 

Valor: 2,0 pontos 
Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 25/07/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 4 

25/07/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (20) 
Continuaçao da Unidade III 

• Função crescente e decrescente e o teste da 
derivada primeira. 

• Exemplos 

28/07/2022 
(Quinta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (21) 

Continuaçao da Unidade III 

• O teste da derivada segunda para extremos 
relativos 

• Exemplos 
 

01/08/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (22) 
Continuaçao da Unidade III 

• Introdução Antidiferenciação 
• Introdução à Integral Definida. 
• Exemplos 

01/08/2022 

(Segunda-feira) 
5 aulas de 50min 

14:00h 18:10h 

Atividade assíncrona (8) 

Valor: 2,0 pontos 
Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 01/08/2022 os exercícios 5, 6, 7 e 8 da LISTA 4 

04/08/2022 
(Quinta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 
Aula presencial (23) 

• AULA DE REVISÃO PARA A PROVA 3 

08/08/2022 
(Segunda-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 
Aula presencial (24) 

• PROVA 3 

11/08/2022 
(Quinta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 
Aula presencial (25) 

 
• AVALIAÇÃO REPOSITIVA 
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12/08/2022 

(Sexta-feira) 
4 aulas de 50min 

14:00h 18:10h 

Aula assíncrona (6) 

• Estarei disponível para fazer a revisão notas das 
provas.  

 
 

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. Ao longo do curso também serão distribuídas listas de exercícios, de modo auxiliar os 
alunos processo ensino aprendizagem e serão avaliadas ao fim do semestre como pontuação 
complementar a ser definida ao longo do semestre. 

As provas terão valor de 10,0 (dez) pontos cada uma. Somente poderão ser consultadas 
fórmulas fornecidas pelo professor. 

     A média final será obtida por meio da expressão: 

𝑀𝐹 = $%&$'&$(
(

 + L 

Mi = notas das provas; 
Li = pontos extras das listas de exercício. 

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 a menor das notas (M1, M2 ou M3). Então se calculará 
novamente a média final. 

As atividades assíncronas serão lançadas no sistema SIGAA na opção Tarefas, de modo que 
só receberão presença naquela atividade os discentes que anexarem a resolução da atividade até 
a data limite estabelecida previamente pelo professor. 

 
Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Cálculo: 
Funções de uma Variável. 8°edição. São 
Paulo. LTC. 2005. 	

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 
Geometria Analítica. 3a edição. São Paulo: 
HARBRA, 2004.  
MUNEM, Mustafá A. & Foulis. Cálculo. Rio 
de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.  
 

 

AYRES, Frank. Cálculo Diferencial e 
Integral. São Paulo: Makron Books, 1994.  

GRANVILLE, W. A. Elementos do Cálculo 
Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora 
Científica, 2000.  

HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: Um 
Curso Moderno e Suas Aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 1982.  

SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria 
analítica. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.	

 
Ji-Paraná, 22 de março de 2022. 

 
______________________________________ 

Profª. Gabi Nunes Silva 
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Plano de Ensino 

Identificação Ementa 
Curso: Estatística Distribuição Contínua. Funções de 

variável aleatória contínuas de 
probabilidades. Transformações de 
Variáveis Aleatórias 
Unidimensionais. Valor esperado. 
Desigualdades. Momentos. 
Algumas Distribuições Contínuas. 
Transformações de Variáveis 
Aleatórias. Funções Geradoras de 
Momentos. Funções 
Características.  

. 
 

Disciplina: Probabilidade II Código: E17 

Professor: Gabi Nunes Silva 

Coordenador: Nerio Aparecido Cardoso 

Período letivo: 2021-2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 391, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, Calendário Acadêmico 
2021.2 – que trata do retorno às atividades presenciais dos 
cursos de graduação 
Turma: Regular noturno Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica: 80 Prática: 0 Total: 80 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Proporcionar a compreensão dos conceitos teóricos e aplicações de probabilidade, propiciando 
o acadêmico o conhecimento estatístico necessário para o estudo das variáveis aleatórias 
unidimensionais e suas funções denominadas estatísticas e de inferência estatística e capacitar e 
habilitar o acadêmico a sintetizar informações que são ministradas com vistas à elaboração de 
conceitos mais complexos; tornando o acadêmico competente a propor soluções para problemas 
complexos utilizando conhecimentos probabilísticos.  
 

Justificativa da Disciplina no Curso 
A teoria de probabilidades é umas das teorias mais importantes para o curso, é parte integrante 
de qualquer curso de estatística. Toda a teoria de inferência depende de probabilidade. 

 
Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

Conforme preconiza a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de FEVEREIRO DE 2022, 
Calendário Acadêmico 2021.2, que trata do retorno às atividades presenciais dos cursos de 
graduação, ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma remota ou híbrida. 

Desse modo, as aulas da disciplina de Probabilidade II ocorrerão da seguinte forma: 67% 
da carga horária (64 horas/aula) será com aulas presenciais e 33% da carga horária (32 
horas/aula) será com aulas assíncronas.  

Para as aulas presenciais, a explanação do conteúdo se dará por meio do uso de quadro, 
data show e recursos gráficos. Será enfatizado o trabalho com listas de exercícios como forma 
de fixar os conteúdos. 

Para as aulas assíncronas, o ensino será dirigido. Neste caso, o contato com os discentes 
será realizado, via e-mail, SIGAA e/ou grupos de whatsApp, com orientações para o 
desenvolvimento das atividades, tais como: disponibilização de material didático e listas de 
exercício, artigos. Esses veículos também poderão ser utilizados para que o discente possa 
esclarecer eventuais dúvidas relacionadas à disciplina. 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 
Campus Ji-Paraná 

Departamento de Matemática e Estatística 
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Foi sugerido um horário para o discente desenvolver as atividades assíncronas, 
entretanto, ele pode realizar na hora que lhe for mais conveniente, respeitando a hora de entrega 
do material.  

As atividades serão encaminhadas por e-mail além de serem disponibilizadas no SIGAA, 
a fim de possibilitar que os discentes tenham acesso ao material didático e ao professor mesmo 
quando as ferramentas institucionais apresentarem temporariamente algum problema.  
 

 
Conteúdo programático 

Unidade I – Variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias e suas funções de probabilidade. 
Fórmulas de mudança de variável. Distribuição Normal, Distribuição Exponencial Distribuição 
Gama, Qui-quadrado e outras.  
Unidade II – Variáveis aleatórias com distribuição conjunta, distribuições marginais. 
Propriedades de distribuições multimensionais. Fórmulas para mudança de variáveis. Fórmula 
do Jacobiano. Distribuições de somas e quocientes. Densidades condicionais, Regra de Bayes.  
Unidade III – Esperança matemática de variáveis aleatórias continuas, momentos de variáveis 
aleatórias continuas. Esperança condicional. Aproximações normais. Propriedades da esperança 
e variância, desigualdades.  
Unidade IV – Função geratriz de momentos. Função característica. Lei fraca dos grandes 
números e o teorema central do limite. 

 
 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
Início Final 

27/04/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min  

19:00h 22:20h 

Aula presencial (1) 
Unidade I  

• Variáveis aleatórias contínuas, introdução   
• Função de probabilidade; exemplos   
• Resolução de exercícios.  

04/05/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (2) 

Continuação da Unidade I  

• Medidas de posição v.a,c.   
• Exemplos   
• Resolução de exercícios    
• Enviar via SIGAA e email a LISTA 1 
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11/05/2022 
(Quarta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (3) 

• Fórmulas de mudança de variável: caso 
univariado    

• Exemplos    
• Distribuição Normal,    
• Distribuição Normal Padronizada.    
• Exemplos. 

18/05/2022 

(Quarta-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (1) 

Valor: 2,0 pontos 
Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 18/05/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 1 

18/05/2022 
(Quarta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (4) 

Continuação distribuições:   

• Distribuição Exponencial    
• Distribuição Gama,    
• Qui-quadrado e outras.    
• Exemplos 

25/05/2022 
(Quarta-feira) 

5 aulas de 50min 

14:00h 18:10h 

Atividade assíncrona (2) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 25/05/2022 os exercícios 5, 6, 7 e 8 da LISTA 1 

25/05/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (5) 

• PROVA 1 
  

01/06/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (6) 

Unidade II  

• Variáveis aleatórias com distribuição conjunta; 
introdução;   

• Função de probabilidade; exemplos   
• Distribuições marginais;   
• Resolução de exercícios;  
• Enviar via SIGAA e email a LISTA 2 
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08/06/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (7) 

• Propriedades de distribuições 
multimensionais;  

• Fórmulas para mudança de variáveis: caso 
bivariado   

• Exemplos   
• Método do Jacobiano;   
• Exemplos. 

15/06/2022 

(Quarta-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (3) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 22:00h do 
dia 14/06/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 2 

15/06/2022 
(Quarta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (8) 

• Distribuições de somas e quocientes.   
• Exemplos;   
• Densidades condicionais,   
• Regra de Bayes   
• Exemplos 
• Enviar via SIGAA e email a LISTA 3   

18/06/2022 

(Sábado) 
4 aulas de 50min 

8:00h 11:20h 

Aula presencial (9) 

• AULA DE REVISÃO PARA A PROVA 2 

22/06/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (10) 

• PROVA 2 
 

29/06/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (11) 

• Esperança matemática de variáveis aleatórias 
contínuas   

• Principais propriedades;   
• Momentos de variáveis aleatórias continuas   
• Principais propriedades;   
• Exemplos; 

06/07/2022 
(Quarta-feira) 

6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (4) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 06/07/2022 os exercícios 1, 2, 3 e 4 da LISTA 3 
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06/07/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (12) 

• Esperança condicional;    
• Principais propriedades da esperança e 

variância;    
• Desigualdades;    
• Aproximações normais (Mostrar algumas);   
• Exemplos   

13/07/2022 
(Quarta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (13) 

• Função geradora de momentos.    
• Função característica.    
• Exemplos    

20/07/2022 

(Quarta-feira) 
6 aulas de 50min 

14:00h 19:00h 

Atividade assíncrona (5) 
Valor: 2,0 pontos 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até às 19:00h do 
dia 20/07/2022 os exercícios 5, 6, 7 e 8 da LISTA 3 

20/07/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (14) 

• Lei fraca dos grandes números;    
• Teorema central do limite.    
• Exemplos    

27/07/2022 

(Quarta-feira) 
4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (15) 

• AULA DE REVISÃO PARA A PROVA 3  

03/08/2022 
(Quarta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 

Aula presencial (16) 

• PROVA 3 

10/08/2022 
(Quarta-feira) 

4 aulas de 50min 

19:00h 22:20h 
Aula presencial (17) 

• AVALIAÇÃO REPOSITIVA 

12/08/2022 
(Sexta-feira) 

3 aulas de 50min 

14:00h 16:30h 
Aula assíncrona (6) 

• Estarei disponível para fazer a revisão notas 
das provas.  
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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. Ao longo do curso também serão distribuídas listas de exercícios, de modo auxiliar os 
alunos processo ensino aprendizagem e serão avaliadas ao fim do semestre como pontuação 
complementar a ser definida ao longo do semestre. 

As provas terão valor de 10,0 (dez) pontos cada uma. Somente poderão ser consultadas 
fórmulas fornecidas pelo professor. A média final será obtida por meio da expressão: 

 
𝑀𝐹 = $%&$'&$(

(
 + L 

 
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 a menor das notas (M1, M2 ou M3). Então se 
calculará novamente a média final. 

As atividades assíncronas serão lançadas no sistema SIGAA na opção Tarefas, de modo 
que só receberão presença naquela atividade os discentes que anexarem a resolução da atividade 
até a data limite estabelecida previamente pelo professor. 

 
Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 

HOEL, P. G.; Port, S. C.; STONE, C. J. 
Introdução à Teoria da Probabilidade. Rio 
de Janeiro. Ed Interciência. 1978.  

MAGALHÃES, M. N. Probabilidade e 
Variáveis Aleatórias. Edusp. 3ª edição, 2013. 
MEYER, Paul L., Probabilidades: Aplicações 
à Estatística. Livros Técnicos e Científicos. 
Rio de Janeiro. 

ROSS, S., A First Course in Probability. 
Maxwell Macmillan International Editions, 
1989. 
ROSS, S. A. Probabilidade: um curso 
moderno com aplicações. 8a Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2010.  

BARRY, J. R. Probabilidade: Um Curso em 
Nível Intermediário, 1996, Segunda Edição, 
IMPA, CNPq. 

DeGROOT, Morris H.; Schervish, Mark J. 
Probability and Statistics. 3a. Ed. London: 
Addison-Wesley, 2001. 
MOOD, ALEXANDER M.;	 GRAYBILL, 
FRANKLIN A.; BOES, DUANE C. 
Introduction to the Theory of Statistics, 3rd 
Edition, McGraw-Hill, 1974.	

 

 
Ji-Paraná, 22 de março de 2022. 

 
 

______________________________________ 
Profª. Gabi Nunes Silva 
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Plano de Fundamentos da Pesquisa Estatística 

 

Profª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia–UNIR 
Departamento de Matemática e Estatística – DAME 

Campus de Ji-Paraná 
 

 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 
EMENTA DA DISCIPLINA DO 

CURSO 

CURSO: Bacharelado em 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 

PROFESSORA: Vania Corrêa Mota 

COORDENADOR: Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 2º SEMESTRE: 02 ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturno CRÉDITOS: 02 

CARGA HORÁRIA: 40 

TEÓRICA: 30 PRÁTICA: 10 TOTAL: 40 

 

 

 

1 - 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. 
  

2 - JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

     Esta disciplina procura dar ênfase tanto ao valor formativo da Estatística de um modo geral, quanto 

ao seu caráter instrumental e científico, na intenção de contribuir para estruturar o pensamento e o 

raciocínio dedutivo, instrumentar para a vida cotidiana, desenvolver a capacidade de criar estratégias 

facilitadoras do processo de ensino, gerar hábitos de pesquisa prática e desenvolver, de modo mais 

amplo, as capacidades de abstração, investigação e análise. 
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Plano de Fundamentos da Pesquisa Estatística 

 

Profª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

 

 

3 - METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

As aulas serão realizadas de forma presencial, com participação dos alunos oralmente e via 

aplicativo de múltipla escolha Kahoot. Também serão utilizados os recursos disponíveis no SIGAA, 

como as atividades a serem realizadas nas disciplinas com dados de fechamento e entrega, uso de 

fóruns, menu materiais, conteúdo/ página na web, entre outros.  

 

 Caso ocorra o recrudescimento da pandemia no município e nas localidades circunvizinhas do 

campus onde está sediado o curso, e conforme Art. 3 da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE 

FEVEREIRO DE 2022, às atividades acadêmicas serão desenvolvidas de forma remota ou híbrida. 

Nesse caso as aulas serão realizadas de forma virtual via Google Meet ou Zoom ou Microsoft Teams, 

com participação dos alunos oralmente ou via chat e via aplicativo de múltipla escolha Kahoot. Durante 

a primeira aula será realizada a ambientação da plataforma virtual que será utilizada, com apresentação 

de suas respectivas formas e regras de uso. 

 

Critérios: O aluno possua um tablet ou notebook ou computador com acesso à internet para aulas 

síncronas; que o aluno tenha microfone habilitado para participar dos diálogos durante as aulas 

síncronas; que o aluno tenha câmera funcionando de forma visível para que o professor possa confirmar 

sua presença e participação nas aulas síncronas. O aluno tire uma foto do material como, caderno, da 

tela do tablet ou notebook ou computador com data e hora que comprove que está desenvolvendo a aula 

assíncrona e envie a foto para o e-mail vania.mota@unir.br para confirmar presença e realização da 

atividade. 

 
 

4 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 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. 

 

 II - Definição e descrição das variáveis do estudo. 

Fonte e coleta dos dados com uso de instrumentos, 

entrevistas, questionário, manual de codificação. 

 

III- Responsabilidade pelo treinamento, 

supervisão em cada etapa do estudo. 

 

IV - Transferência dos dados, codificação, 

formação do banco de dados. 

 

 

V- Procedimentos e instrumentos específicos para 

desenvolver o sistema de controle de qualidade, 

gravação de entrevistas, checagem aleatória das 

entrevistas, validação dos instrumentos, repetição. 

 

VI - Descrever detalhadamente como os dados 

serão analisados estatisticamente, justificar os 

métodos propostos. 

 

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. 

 

VIII - Utilização de software para demonstrações, 

análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...), entre 

outros. 
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Plano de Fundamentos da Pesquisa Estatística 

 

Profª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

5 - AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

 

Será procedida por meio de: Trabalhos (Escrito e Seminário) (valendo 30% da nota), 1 prova escrita 

(valendo 40% da nota cada prova), testes rápidos (via aplicativo de múltipla escolha) online durante as 

aulas presenciais e/ou síncronas (20% da nota), listas de exercícios e participação nas aulas (valendo 

10%).  

     No final será feita a soma das avaliações 

     Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

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

 

 

Obs.: De acordo com RESOLUÇÃO 032/CONSUN, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CAPITULO 

VII, Seção IX (Da Avaliação e da Frequência) o aluno obterá a aprovação se cumprir:  

 

Art. 120. Nos cursos de graduação e pós-graduação, o rendimento do desempenho discente será aferido 

por disciplina, considerando a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

§ 1° A aprovação em qualquer disciplina é efetuada depois de satisfeitas as exigências do processo 

avaliativo e da assiduidade mínima exigida. 

§ 2° Excetuam se os casos legais de justificativa e compensação de ausência. 

§ 3° Para os casos previstos em lei, o discente deverá requerer, em tempo hábil, o seu afastamento, bem 

como solicitar provas, atividades e atendimento domiciliar nos casos específicos, que serão realizados de 

acordo com a deliberação dos Conselhos de Departamento e do professor da disciplina. 

§ 4° Os conselheiros discentes dos órgãos colegiados, durante a permanência nas atividades específicas 

dos respectivos conselhos, não devem ter prejuízo em suas atividades de ensino no que tange à frequência 

e à avaliação, devendo os Chefes de Departamento garantir-lhes o cumprimento deste artigo. 

Art. 121. Nos cursos de graduação e pós-graduação, o desempenho do discente será aferido em 

conformidade com o projeto do curso, aprovado pela CONSEA, por proposta dos Campi ou Núcleos. 

Art. 122. A frequência às aulas, seminários ou qualquer outra atividade acadêmica prevista no curso é 

obrigatório aos discentes matriculados. 

Art. 123. O discente que, durante o período letivo, participa de atividades de extensão, projeto de 

pesquisa, representação estudantil comprovada ou outras consideradas relevantes pelo Conselho de 

Departamento pode ter as correspondentes aulas e demais atividades acadêmicas recuperadas em regime 

especial de estudos dentro do período letivo. 

Art. 124.  A frequência mínima para aprovação é de 75%. 
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Plano de Fundamentos da Pesquisa Estatística 

 

Profª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

 

6 - CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição 
Início Final 

28/04/2022 19:00h 22:20h Conteúdo programático item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

05/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

07/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

12/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

14/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

19/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

26/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

28/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

02/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

09/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

* Obs. Conforme RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

7 -BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

BÁSICA 
ALVES - MAZZOTTI, A.J; GEWANDSZNAJDER, F. 

O. Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa 

Quantitativa e Qualitativa. Pioneira, 1998. 
 
 FIGUEIREDO, N.M.A. Método e Metodologia na 

Pesquisa Científica. YENDIS, ed. 3, 2008.  
 
BASTOS, L. R. & PAIXAO, L. Manual para a 

Elaboração de Projetos e Relatórios de Pesquisa, 

Teses, Dissertações e Monografias. Guanabara, 1995.  
 
R Core Team (2012). R: A language and environment 

for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, 

URL http://www.Rproject.org/. 
 
STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como 

as coisas funcionam, Penso, 2011. 
 
MINAYO, M. C de S. Pesquisa social: teoria, método 

e criatividade, Vozes, 2016. 

COMPLEMENTAR 
ECO, H. Como se faz uma Tese. Perspectiva, 2008. 
 GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 

Atlas, 1996.  
 
DEMO, P. Introdução à Metodologia da Ciência. 

Atlas, 1987.  
 
LAKATOS, E.M. & MARCONI, M.A. Metodologia 

Científica. Atlas, ed. 6, 2005.  
 
THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa - Ação. 

Cortez, 1998. 
 
BAGNO, M. Pesquisa na escola: o que é, como se faz, 

Loyola, 2002. 
 
SALOMOM, D. V. Como fazer uma monografia, 

Martins Fontes, 2004. 

 

 

 

Ji-Paraná, 21 março de 2022 
                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                   Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 
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Plano de Planejamento de Experimentos II                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia–UNIR 
Departamento de Matemática e Estatística – DAME 

Campus de Ji-Paraná 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística 
Experimentos fatoriais; efeitos principais 

e interações, delineamentos fatoriais 

simples e sob confundimento para 

experimentos: 2n (n = 2, 3, 4, 5), 32 e 33. 

Experimento Fatorial com Tratamentos 

Adicionais. Análise de Variância 

Multimencional. Superfície de Resposta. 

Experimentos Hierárquicos, Método de 

Hicks para encontrar as E (QM), Parcelas 

subdivididas (Split-plot), Parcelas Sub-

Subdivididas. Experimentos em faixas. 

Análise de Grupos de Experimentos, 

Experimentos em Blocos Incompletos 

Equilibrados. Reticulados Quadrado, Uso 

da Análise de Regressão na Análise de 

Variância.  Métodos de parcela perdida e 

análise de covariância. Experimentação 

aplicada às ciências ambientais. 

Utilização de Software Estatístico 

específico no desenvolvimento das 

análises e cálculos. 

DISCIPLINA: Planejamento 

de Experimentos II 
CÓDIGO: E29 

PROFESSORA: Vania Corrêa Mota 

COORDENADOR: Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 6º SEMESTRE: 02 ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturno CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

TEÓRICA: 60 PRÁTICA: 20 TOTAL: 80 

 

 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO  

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

metodologia do planejamento experimental. Habilitando e capacitando o acadêmico a reconhecer 

delineamentos experimentais, tornando o competente a propor soluções aos problemas complexos 

relacionados a delineamento experimental, bem como ter a competência de analisar, interpretar e apresentar 

os resultados. 
 

 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

      

Esta disciplina procura dar ênfase tanto ao valor formativo da Estatística Experimental quanto ao seu 

caráter instrumental e científico, na intenção de contribuir para estruturar o pensamento e o raciocínio 

dedutivo, instrumentar para a vida cotidiana, desenvolver a capacidade de criar estratégias facilitadoras do 

processo de ensino, gerar hábitos de pesquisa prática e desenvolver, de modo mais amplo, as capacidades de 

abstração, investigação e análise. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

 

        

 As aulas serão realizadas de forma presencial, com participação dos alunos oralmente e via aplicativo 

de múltipla escolha Kahoot. Também serão utilizados os recursos disponíveis no SIGAA, como as 

atividades a serem realizadas nas disciplinas com dados de fechamento e entrega, uso de fóruns, menu 

materiais, conteúdo/ página na web, entre outros.  

 

 Caso ocorra o recrudescimento da pandemia no município e nas localidades circunvizinhas do campus 

onde está sediado o curso, e conforme Art. 3 da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, 

às atividades acadêmicas serão desenvolvidas de forma remota ou híbrida. Nesse caso as aulas serão 

realizadas de forma virtual via Google Meet ou Zoom ou Microsoft Teams, com participação dos alunos 

oralmente ou via chat e via aplicativo de múltipla escolha Kahoot. Durante a primeira aula será realizada a 

ambientação da plataforma virtual que será utilizada, com apresentação de suas respectivas formas e regras 

de uso. 

 

Critérios: O aluno possua um tablet ou notebook ou computador com acesso à internet para aulas síncronas; 

que o aluno tenha microfone habilitado para participar dos diálogos durante as aulas síncronas; que o aluno 

tenha câmera funcionando de forma visível para que o professor possa confirmar sua presença e 

participação nas aulas síncronas. O aluno tire uma foto do material como, caderno, da tela do tablet ou 

notebook ou computador com data e hora que comprove que está desenvolvendo a aula assíncrona e envie 

a foto para o e-mail vania.mota@unir.br para confirmar presença e realização da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano - Planejamento de Experimentos II (0928530)         SEI 23118.001773/2022-13 / pg. 83

mailto:vania.mota@unir.br


Plano de Planejamento de Experimentos II                                

 

Prof.ª.  Dr.ª. Vania Corrêa Mota 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 I- Experimentos fatoriais: Conceitos e aplicações, 

Instalação do experimento, Estimativas dos efeitos, 

Modelo estatístico - 2 Fatores, Suposição de não 

interação, Teste de comparações múltiplas, 

Estimação dos efeitos dos parâmetros do modelo, 

Pressuposições sobre o modelo. Experimento 

Fatorial com Tratamentos Adicionais. Ensaios 

Fatoriais com interação não significativa: 

desdobramento da interação. Construção e análise 

de delineamentos fatoriais simples e sob 

confundimento para experimentos: 2n (n = 2, 3, 4, 

5), 32 e 33.  

 

 II - Experimentos Hierárquicos: Conceitos e 

aplicações, Modelo estatístico, Experimento com 

fatores cruzados e aninhados: Modelo estatístico.   

 

III- Análise de Variância Multidimensional: 

Conceitos e aplicações, ensaio inteiramente 

casualizado, ensaio em blocos casualizados, 

variável canônica, Teste de Roy. Parcela perdida. 
 

IV - Uso da Análise de Regressão na Análise de 

Variância: Polinômios Ortogonais a dados com e 

sem repetições, Coeficiente para interpolação de 

polinômios Ortogonais. 

 

V- Ensaios em parcelas subdivididas. Descrição e 

modelo estatístico. Casualização. Análise de 

variância. Efeitos principais e interação 

significativa: desdobramento da interação. 

Desdobramento dos graus de liberdade, 

Comparação de médias, planejamento de um 

experimento. Conceitos e aplicações. 

 

VI - Experimentos em faixas, Modelo estatístico, 

Comparações múltiplas, Conceitos e aplicações. 

 

VII - Análise de Grupos de Experimentos e Análise 

conjunta: Modelo Estatístico, Conceitos e 

aplicações. 

 

VIII - Superfície de Resposta: Conceitos e 

aplicações, experimento fatorial de 3x3, outros 

delineamentos apropriados para superfície de 

resposta. Método de Hicks para encontrar as E 

(QM), Algoritmo de Hicks. 

 

IX - Experimentos em Blocos Incompletos 

Equilibrados: Conceitos e aplicações, Análise 

Interblocos do Tipo I, Tipo II e Tipo III. Análise de 

recuperação de informação. Analise de recuperação 

de informação do Tipo I, Tipo II e Tipo III. 

Decomposição dos Graus de Liberdade. 

 

X - Reticulados Quadrado: Conceitos e aplicações. 

Delineamento Robusto, Repetição de um 

Delineamento Reticulado, O Reticulado Quadrado 

com um Tratamento Comum em Todos os Blocos. 

 

XI- Análise de covariância (ANCOVA), Modelo 

estatístico, Conceitos e aplicações. 

 

XII- Fundamentos da experimentação aplicados às 

ciências ambientais. 

 

XIII - Utilização de software para demonstrações, 

análises e cálculos (R, SISVAR,...) entre outros. 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

 

Será procedida por meio de: Trabalhos (Escrito e Seminário) (valendo 30% da nota), 2 provas escrita 

(valendo 20% da nota cada prova), testes rápidos (via aplicativo de múltipla escolha) online durante as 

aulas presenciais e/ou síncronas (20% da nota), listas de exercícios e participação nas aulas (valendo 10%).  

     No final será feita a soma das avaliações 

     Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

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

 

 

Obs.: De acordo com RESOLUÇÃO 032/CONSUN, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CAPITULO 

VII, Seção IX (Da Avaliação e da Frequência) o aluno obterá a aprovação se cumprir:  

 

Art. 120. Nos cursos de graduação e pós-graduação, o rendimento do desempenho discente será aferido 

por disciplina, considerando a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

§ 1° A aprovação em qualquer disciplina é efetuada depois de satisfeitas as exigências do processo 

avaliativo e da assiduidade mínima exigida. 

§ 2° Excetuam se os casos legais de justificativa e compensação de ausência. 

§ 3° Para os casos previstos em lei, o discente deverá requerer, em tempo hábil, o seu afastamento, bem 

como solicitar provas, atividades e atendimento domiciliar nos casos específicos, que serão realizados de 

acordo com a deliberação dos Conselhos de Departamento e do professor da disciplina. 

§ 4° Os conselheiros discentes dos órgãos colegiados, durante a permanência nas atividades específicas dos 

respectivos conselhos, não devem ter prejuízo em suas atividades de ensino no que tange à frequência e à 

avaliação, devendo os Chefes de Departamento garantir-lhes o cumprimento deste artigo. 

Art. 121. Nos cursos de graduação e pós-graduação, o desempenho do discente será aferido em 

conformidade com o projeto do curso, aprovado pela CONSEA, por proposta dos Campi ou Núcleos. 

Art. 122. A frequência às aulas, seminários ou qualquer outra atividade acadêmica prevista no curso é 

obrigatório aos discentes matriculados. 

Art. 123. O discente que, durante o período letivo, participa de atividades de extensão, projeto de pesquisa, 

representação estudantil comprovada ou outras consideradas relevantes pelo Conselho de Departamento 

pode ter as correspondentes aulas e demais atividades acadêmicas recuperadas em regime especial de 

estudos dentro do período letivo. 

Art. 124.  A frequência mínima para aprovação é de 75%. 
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6 – CRONOGRAMA 

 

Data 
Horário 

Descrição 
Início Final 

25/04/2022 19:00h 22:20h Conteúdo programático item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

02/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

09/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

14/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

16/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

23/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

28/05/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

30/05/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

06/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

13/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

18/06/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

20/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

25/06/2022 16:30h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

27/06/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

04/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

11/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

16/07/2022 18:10h 22:20h Atividade extraclasse – assíncronas.  

(Obs. Dia e hora como sugestão, ficando a critério do aluno). 

18/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

25/07/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

01/08/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

08/08/2022 19:00h 22:20h Continuidade do conteúdo programático, item 4 – presencial e/ou síncronas*. 

10/08/2022 19:00h 22:20h Repositiva – presencial e/ou síncronas*.  

* Obs. Conforme RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 
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Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística  

Medidas de Correlação. Regressão linear simples. 

Estimação dos Parâmetros. Coeficiente de 

Determinação. Análise dos resíduos. Regressão 

linear múltipla. Seleção de Variáveis e 

Construção de modelos. Multicolinearidade. 

Diagnóstico e validação dos modelos de 

regressão. Utilização de Software Estatístico 

específico no desenvolvimento das análises e 

cálculos. 

DISCIPLINA: Análise de Regressão CÓDIGO: E16 

PROFESSORA: Profa. Dra. Laís Mayara Azevedo Barroso 

COORDENADOR: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 4º SEMESTRE: 2º ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturna CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

TEÓRICA: 60 PRÁTICA: 20 TOTAL: 80 

 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO  

Objetivo deste conhecimento no processo de ensino e aprendizagem é propiciar ao acadêmico habilidades e 

capacidade de definir modelo linear, ajustar modelos de regressão linear simples e múltiplos, bem como avaliar os 

resultados do ajuste e propor medidas remediadoras, em caso de violação das suposições básicas, além de definir, 

ajustar e analisar modelos lineares. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

Esta disciplina é de fundamental importância para a formação do futuro Bacharel em Estatística, apresenta ao aluno 

técnicas para compreender as relações entre variáveis, analisar e modelar dados. 

 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO DA PROFESSORA NA DISCIPLINA 

Conforme preconiza a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 (Calendário Acadêmico 2021.2) haverá o 

retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação. Qualquer mudança na resolução ou na situação da 

cidade/campus, os alunos serão comunicados e o plano será alterado conforme a necessidade imposta. Assim, a 

disciplina será ministrada na sala de aula. O conteúdo será apresentado de forma expositiva, utilizando o quadro, 

recursos audiovisuais, resoluções de exercícios e atividades avaliativas.  

 

A disciplina foi organizada de forma que 62,5% da carga horária (60 horas/aula) será presencial e 37,5% (36 

horas/aula) será assíncrona, de modo a completar a carga horária de 96 horas/aula da disciplina. Foi sugerido um 

horário para o discente desenvolver as atividades assíncronas, entretanto, ele pode realizar na hora que lhe for mais 

conveniente, respeitando a hora de entrega do material. 

 

Na aula presencial será realizada a frequência no momento da aula. No caso dos momentos assíncronas, a frequência 

será comprovada com a entrega da atividade. As atividades serão disponibilizadas no SIGAA. 

 

Em outros momentos serão desenvolvidos seminários em que os estudantes articularão um tema proposto que aborde 

e analise artigos científicos na área de Análise de Regressão. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade I- Introdução e Medidas de Correlação. Diagrama de dispersão. Coeficiente de correlação. Relações de 

dependência e de interdependência. Regressão e correlação. Terminologia, notação e questões específicas. Modelos 

matemáticos e modelos estatísticos. Conceito de componente aleatório ou erro nos modelos estatísticos. O modelo 

de regressão na população e na amostra.  

 

Unidade II- O modelo de regressão linear simples. Conceitos e pressupostos sobre os componentes do modelo de 

regressão. Estimação pontual dos parâmetros. Método dos mínimos quadrados. Método da máxima 

verossimilhança. Propriedades dos estimadores. Variância e erro-padrão dos estimadores. Estimação da variância 

dos erros. Estimação por intervalo de confiança e teste de hipóteses dos parâmetros. Análise de variância. O 

coeficiente de determinação.  

 

Unidade III - Análise de resíduos. Definição e propriedades dos resíduos. Análise gráfica dos resíduos. Testes 

estatísticos para os resíduos. Detecção e tratamento de dados atípicos. Teste de falta de ajuste  

 

Unidade IV - Regressão linear múltipla. Tratamento matricial do modelo de regressão linear. Equações normais. 

Conceitos e pressupostos sobre os componentes do modelo. Estimação dos parâmetros e propriedades dos 

estimadores. Estimação da Variância. Testes de hipóteses sobre os parâmetros. Análise de variância. Estimação da 

variância dos erros. O coeficiente de determinação múltiplo. Coeficientes de determinação parcial.  

 

Unidade V - Seleção de variáveis e construção de modelos. O Problema da construção e da má especificação do 

modelo. Critérios para avaliar subconjunto de modelos de regressão. Métodos computacionais para seleção de 

variáveis (Forward, backward, stepward, outros). 

 

Unidade VI - Multicolinearidade. Fontes e efeitos da multicolinearidade. Efeitos da multicolinearidade. 

Diagnósticos. Métodos para tratar a multicolinearidade. 

 

Unidade VII - Validação do modelo de regressão. Discussão das técnicas de validação.  

 

Unidade VIII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos. 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

A avaliação consistirá de três provas P1, P2 e P3 (a serem realizadas em aulas presenciais em datas 

previamente marcadas e de forma individual) e um seminário (S1). As notas serão divididas da seguinte 

forma: 

 

P1 = 10 pontos; P2 = 10 pontos; P3 = 10 pontos; S1= 10 pontos. 

A média final será obtida por meio da expressão: 

𝑀𝐹 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑆1

4
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

     A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas (P1, P2, P3 ou S1). Então se calculará novamente 

a média final. 

    Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. 

Para tanto, serão consideradas presenças a entrega das atividades solicitadas nas aulas assíncronas e 

participação nas aulas presenciais. 
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CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

05/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

  Aula presencial:  

 Apresentação da disciplina aos alunos;  

 Discussão deste plano de aula; 

 UNIDADE I:  

 Introdução e Medidas de Correlação.  

 Diagrama de dispersão.  

 Coeficiente de correlação.  

 Relações de dependência e de interdependência 

12/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

  Aula presencial:  

 UNIDADE I:   

 Regressão e correlação.  

 Terminologia, notação e questões específicas. 

  Modelos matemáticos e modelos estatísticos. 

  Conceito de componente aleatório ou erro nos 

modelos estatísticos.  

 O modelo de regressão na população e na amostra.  

14/05/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até as 19:00 do dia  

14/05/2022 a Lista 1. 

19/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

  Aula presencial:  

 UNIDADE II: 

 O modelo de regressão linear simples.  

 Conceitos e pressupostos sobre os componentes 

 do modelo de regressão.  

 Estimação pontual dos parâmetros.  

 Método dos mínimos quadrados. 

26/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE II:  

 Método da máxima verossimilhança. 

  Propriedades dos estimadores.  

 Variância e erro-padrão dos estimadores. 

28/05/2022(Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até as 19:00 do dia  

28/05/2022 o exercício 1 da Lista 2. 

02/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE II:  

 Estimação da variância dos erros. 

 Estimação por intervalo de confiança e teste  

de hipóteses dos parâmetros.  

 Análise de variância.  

 O coeficiente de determinação. 
 

04/06/2022 (Sábado)  

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até as 19:00 do dia  

04/06/2022 os exercícios 2, 3 e 4 da Lista 2. 

09/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 PROVA 01. 
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23/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE IV:  

 Regressão linear múltipla. 

 Tratamento matricial do modelo de regressão  

linear. 

 Equações normais.  

 Conceitos e pressupostos sobre os componentes  

do modelo.  

 Estimação dos parâmetros e propriedades dos  

estimadores. 

25/06/2022 (Sábado) 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE IV:  

 Estimação da Variância.  

 Testes de hipóteses sobre os parâmetros.  

 Análise de variância.  

 Estimação da variância dos erros.  

 O coeficiente de determinação múltiplo.  

Coeficientes de determinação parcial. 

30/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE III:  

 Análise de resíduos. 

 Definição e propriedades dos resíduos.  

 Análise gráfica dos resíduos.  

 Testes estatísticos para os resíduos.  

 Detecção e tratamento de dados atípicos.  

 Teste de falta de ajuste. 

02/07/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até as 19:00 do dia  

25/06/2022 os exercícios 1 e 2 da Lista 3. 

07/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 PROVA 02 

14/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE V: 

 Seleção de variáveis e construção de modelos. 

  O Problema da construção e da má especifica- 

ção do modelo. 

 Critérios para avaliar subconjunto de modelos 

 de regressão.  

 Métodos computacionais para seleção de  

Variáveis (Forward, backward, stepward, outros). 

 

21/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE VI:  

 Multicolinearidade.  

 Fontes e efeitos da multicolinearidade.  

 Efeitos da multicolinearidade.  

 Diagnósticos.  

 Métodos para tratar a multicolinearidade. 

 UNIDADE VII: 

 Validação do modelo de regressão. 

  Discussão das técnicas de validação 

Plano - Análise de Regressão (0928532)         SEI 23118.001773/2022-13 / pg. 91



23/07/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

Escolha, estudo e preparação do artigo a ser apresentado no  

seminário (S1). O artigo deverá ser encaminhado via SIGAA para a 

 professora até as 19:00 do dia 23/07/2022. 

28/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 PROVA 03 

30/07/2022 (Sábado) 

4 horas/aula 
14:00 17:20 

Aula presencial:  

 UNIDADE VIII: 

 Utilização do software R para demonstrações,  

análises e cálculos. 

04/08/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

Apresentação de seminários (S1). 

06/08/2022 (Sábado)  

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

Deverá ser entregue, via SIGAA, até as 19:00 do dia  

06/08/2022 os exercícios 3 e 4 da Lista 3. 

11/08/2022 19:00 22:20 
Aula presencial:  

Prova Repositiva. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

BÁSICA 

 

COMPLEMENTAR 

MONTGOMERY, D.C., PECK E. Introduction to 

linear regression analysis. New York: John Wiley, 1982.  

 

REINALDO CHARNET et al. Análise de Modelos de 

Regressão Linear com Aplicações. Editora da Unicamp, 

2ª. Ed., 2008. 

 

SOUZA, G. S. Introdução aos modelos de Regressão 

Linear e Não-Linear. Brasília: EMBRAPA – SPI, 1ª Ed., 

1998. 

 

R Core Team (2012). R: A language and environment 

for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.R-project.org/. 
 

DRAPER, N.R., SMITH, H. Applied regression 

analysis. 2 ed. New York: John Wiley, 1981. 

 

COOK, R. D., WEISBERG, S. Residuals and influence 

in Regression. New York: John Wiley, 1st ed., 1983. 

 

FREUND, R. et al. Regression Analysis: Statistical 

Modeling of a Response Variable. Academic Press, 2nd 

ed., 2006. 

 

SEARLE, S. R. Matrix Algebra useful for statistics. John 

Wiley, 1st ed., 2006. 

 

NETER, J. KUTNER, M.H, NACHSTEIN, C.J. e 

WASSERMAN, W. Applied linear statistical 

models. New York: MacGraw-Hill, 5 ed., 2004. 

 

Ji-Paraná, 15 de março de 2022 

 

                                                                                                                                                       

 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Laís Mayara Azevedo Barroso 
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Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística 
 

Disciplina de conteúdo variável, que visa 

preparar o acadêmico para o trabalho de 

conclusão de curso, bem como para 

elaboração e apresentação de seminário no 

exercício da profissão. O seminário será 

aberto ao público com convite/divulgação 

nos murais da instituição. Para realização do 

seminário, o acadêmico deve ter um 

professor orientador. Visando aperfeiçoar o 

processo de orientação, o total de inscritos 

será dividido pelo total de professores do 

departamento, de acordo com a área de 

atuação. 

DISCIPLINA: Seminários de Estatística CÓDIGO: E26 

PROFESSORA: Profa. Dra. Laís Mayara Azevedo 

Barroso 

COORDENADOR: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 6º SEMESTRE: 2º ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturna CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

   TEÓRICA: 20    PRÁTICA: 60   TOTAL: 80 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO  

Objetivo desta disciplina é proporcionar ao acadêmico momentos de leitura sobre os conhecimentos 

estatísticos aplicado em diversas áreas do conhecimento, proporcionando um aprendizado interdisciplinar 

e capacitá-lo e habilitá-lo a sintetizar os conhecimentos abordados em seu projeto do Trabalho de 

Conclusão de Curso, tornando competente a apresentar ao público os resultados com clareza e coerência.  

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

Essa disciplina apresenta ao aluno situação real que necessite do conhecimento estatístico para apresentar 

os resultados das análises e reflexões das descrições dos fenômenos em estudos. 

 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO DA PROFESSORA NA DISCIPLINA 

 

 

Conforme preconiza a RESOLUÇÃO Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 (Calendário Acadêmico 2021.2) 

haverá o retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação. Assim, a disciplina será ministrada na 

sala de aula. O conteúdo será apresentado de forma expositiva, utilizando o quadro, recursos audiovisuais, 

resoluções de exercícios e atividades avaliativas. Qualquer mudança na resolução ou na situação da 

cidade/campus, os alunos serão comunicados e o plano será alterado conforme a necessidade imposta. 
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A disciplina foi organizada de forma que 50% da carga horária (48 horas/aula) será presencial e 50% (48 

horas/aula) será assíncrona, de modo a completar a carga horária de 96 horas/aula da disciplina. Foi 

sugerido um horário para o discente desenvolver as atividades assíncronas, entretanto, ele pode realizar na 

hora que lhe for mais conveniente, respeitando a hora de entrega do material. 

 

Na aula presencial será realizada a frequência no momento da aula. No caso dos momentos assíncronas, a 

frequência será comprovada com a entrega da atividade. As atividades serão disponibilizadas no SIGAA. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Disciplina de conteúdo variável, que visa preparar o acadêmico para o trabalho de conclusão de curso, 

bem como para elaboração e apresentação de seminário no exercício da profissão. O seminário será aberto 

ao público com convite/divulgação nos murais da instituição. Para realização do seminário, o acadêmico 

deve ter um professor orientador. Visando aperfeiçoar o processo de orientação, o total de inscritos será 

dividido pelo total de professores do departamento, de acordo com a área de atuação. 

 

APÊNDICA A – PPC 2018 

REGULAMENTO DE PROJETO E TCC  

TÍTULO IV 

DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TCC 

 

Art. 10 - É considerado acadêmico em fase de realização do TCC todo acadêmico regularmente 

matriculado nas disciplinas de Seminário e de TCC e que esteja sob a orientação de um professor. 

Art. 11 – Ao acadêmico compete: 

I. Escolher a linha de pesquisa oferecida pelo curso, observando a disponibilidade de professores 

orientadores; 

II. Encaminhar, ao docente responsável pela disciplina de seminário, carta de aceite (Apêndice 1) 

devidamente assinada pelo professor-orientador, em que este declara assumir oficialmente a sua 

orientação; 

III. Cumprir o plano de orientação para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, e justificar 

formalmente alterações no plano; 

IV. Cumprir o calendário divulgado pelos professores das disciplinas de Seminário e de TCC;  

V. Elaborar o Projeto de Pesquisa do TCC e o TCC em conformidade com o presente Regimento e as 

instruções de seu professor-orientador; 

VI. Cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

 

TÍTULO V 

 

DO PROJETO DE PESQUISA DO TCC 

 

Art. 12 - O Projeto de Pesquisa do TCC elaborado na disciplina de seminário, consiste no documento que 

apresenta o plano previamente estabelecido para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. 

 

Art. 13 - O objetivo do Projeto de Pesquisa do TCC é delinear a direção e os procedimentos da 

investigação, ajudando a esclarecer para o próprio acadêmicoas etapas de seu trabalho. 

 

Art. 14 - O Projeto de Pesquisa do TCC deve ser elaborado individualmente pelo acadêmico em 

conformidade com este Regimento e com as orientações do seu professor-orientador. 
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Art. 15 - A responsabilidade pelo desenvolvimento do Projeto de Pesquisa do TCC é do acadêmico, o que 

não exime o professor-orientador de desempenhar, adequadamente, dentro das normas definidas neste 

Regimento, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 

Art. 16 - A estrutura formal do Projeto de Pesquisa do TCC deve seguir os critérios técnicos atualizados 

estabelecidos nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), compreendendo as 

seguintes etapas: 

I. Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, sumário; 

II. Elemento textuais: Delimitação do Tema (Título), justificativa, objetivo geral e objetivos específicos, 

fundamentação teórica, material e métodos (ou metodologia), referências, orçamento e cronograma. 

III. Elementos pós-textuais: apêndices e anexos (opcionais). 

IV. O projeto deverá ser preparado da maneira mais concisa possível, exigindo-se que não exceda o total 

de 10 páginas, exceto os elementos pré e pós-textuais.  

V. A linguagem usada deverá caracterizar-se pela clareza e objetividade, requerendo observância quanto 

ao rigor ortográgico e gramatical. Recomenda-se, portanto, a revisão linguística do projeto, antes da 

submissão a banca. 

VI. O projeto deverá ser redigido de acordo com as normas da ABNT. 

 

Art. 17 - O Projeto de Pesquisa do TCC deve ser defendido pelo acadêmico em defesa oral e pública 

perante Banca Examinadora presidida por seu professor-orientador e composta por outros 02 (dois) 

membros. 

Paragráfo Único - A defesa do Projeto de Pesquisa do TCC perante Banca Examinadora está 

condicionada à matrícula do acadêmico na disciplina de Seminário. 

 

Art. 18 - A apresentação será ao término da disciplina de Seminário de acordo com as datas estabelecidas 

pelo professor, devendo o acadêmico apresentar o trabalhopara a banca. A apresentação do Projeto de 

Pesquisa do TCC terá duração de 20 minutos, e até 10 minutos para arguições e considerações de cada 

membro da banca. 

 

Art. 19 -Para realizar a apresentação o acadêmico poderá utilizar recursos próprios e os recursos 

oferecidos pela instituição, previamente agendado pelo professor da disciplina. 

 

Art. 20 A versão final do Projeto de Pesquisa do TCC desenvolvido pelo acadêmico deve ser entregue 

até 20 (vinte) dias antes da data prevista para a apresentação e defesa do Projeto para o professor da 

disciplina encaminhar a Banca Examinadora. 

§ 1° - O acadêmico deve encaminhar ao professor responsável pela disciplina de Seminário 03 (três) 

cópias impressas ou digital (caso seja a opção do avaliador), da versão final do seu Projeto de Pesquisa 

do TCC, encadernadas em espiral e capa transparente, para serem remetidas aos membros da Banca 

Examinadora. 

§ 2° - Após o recebimento das cópias da versão final do Projeto de Pesquisa do TCC e o devido 

encaminhamento das mesmas aos membros da Banca Examinadora, o professor da disciplina de 

Seminários deve divulgar, nos murais e no site do departamento, a composição da Banca, horário e local 

destinado à apresentação e defesa do projeto de TCC. 

 

Art 21 – Após a defesa do Projeto de Pesquisa do TCC, o acadêmico terá um prazo de até 15 (quinze) 

dias corridos para fazer as alterações sugeridas pela banca. Cabe ao professor-orientador analisar as 

sugestões e acompanhar a correção da versão final do trabalho. 

 

Art. 22 - Aprovado o projeto de TCC, o acadêmico deve entregar ao professor da disciplina de Seminários 

a versão final corrigida em pdf em um CD de acordo com as normas ANEXO 5. 

§ 1° - Cabe ao professor-orientador analisar as sugestões e acompanhar a correção da versão final do 

trabalho. 
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§ 2° - A versão final corrigida do projeto de TCC e Ata da defesa devidamente assinada pelos membros 

da Banca Examinadora deve ser entregue ao professor da disciplina de Seminários até 15 (quinze) dias 

corridos após a data da apresentação e defesa do projeto de TCC perante Banca Examinadora. 

§ 3° - Sendo o Projeto de Pesquisa do TCC reprovado, o acadêmico deverá matricular-se novamente na 

disciplina de Seminário. 

 

Art. 23 – Se o acadêmico desejar alterar o tema do Projeto de Pesquisa do TCC aprovado, deverá refazer 

a disciplina de seminário. 

Parágrafo Único – Pequenas mudanças que não comprometem as linhas básicas do Projeto de Pesquisa 

do TCC são permitidas a qualquer tempo, desde que haja autorização do professor-orientador. 

 

Para mais informações o acadêmico poderá consultar o PPC do curso de bacharelado em estatística 

disponível no site do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME): 

https://dmejp.unir.br/ 

 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

A avaliação será realizada da seguinte forma: 

MS1 = Primeiro Seminário 

MS2 = Segundo Seminário 

MS3 = Terceiro Seminário (Apresentação do Projeto de TCC) 

 

A média final será obtida por meio da expressão: 

𝑀𝐹 =  0,20 ∗  MS1 +  0,30 ∗ MS2 +  0,5 ∗ MS3 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. Para 

tanto, serão consideradas presenças a entrega das atividades solicitadas nas aulas assíncronas e participação 

nas aulas presenciais. 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

06/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

  Aula presencial:  

 Apresentação da disciplina aos alunos;  

 Discussão deste plano de aula; 

 Discussão sobre dias e ordem das apresentações 

13/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

  Aula presencial:  

 Apresentação do seminário do primeiro convidado.  

20/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

  Aula presencial:  

 Apresentação do seminário do segundo convidado. 

27/05/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 1. 

28/05/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 1. Deverá ser 

enviado ate as 19:00 do dia 28/05/2022 o artigo referen- 
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te ao primeiro seminário. 

03/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 APRESENTAÇÃO S1. 

04/06/2022(Sábado) 

4 horas/aula 
14:00 17:20 

Aula presencial:  

 APRESENTAÇÃO S1. 

10/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 2. 
 

11/06/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 2. 
 

17/06/2022  

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 2. 
 

18/06/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 2. Deverá ser 

enviado ate as 19:00 do dia 18/06/2022 o artigo referen- 

             te ao segundo seminário. 

24/06/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 APRESENTAÇÃO S2. 
 

01/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 APRESENTAÇÃO S2. 

08/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 Apresentação do seminário do terceiro convidado. 

09/07/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 3 e Projeto. 

15/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 Apresentação do seminário do quarto convidado. 

16/07/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 3 e Projeto. 

22/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 Apresentação do seminário do quinto convidado. 

23/07/2022 (Sábado) 

6 horas/aula 
14:00 19:00 

Atividade Assíncrona: 

 Período para elaboração do seminário 3 e Projeto. 

29/07/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 APRESENTAÇÃO S3 (Defesa do projeto TCC). 

05/08/2022 

4 horas/aula 
19:00 22:20 

Aula presencial:  

 APRESENTAÇÃO S3 (Defesa do projeto TCC). 
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BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

BÁSICA 

 

COMPLEMENTAR 

BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em 

ciências sociais. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 1997. 

COSTA, Marisa Vorraber (org.). Caminhos 

Investigativos: novos olhares na pesquisa em 

educação. Porto Alegre: Mediação, 1996. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências 

sociais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa 

em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

EPU, 1986. 5.2. 

 

FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da pesquisa 

educacional. São Paulo: Cortez Editora, 2001. GIL, 

Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa 

social. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

MINAYO, M.C.S. (org.). Pesquisa Social - Teoria, 

método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e 

educativo. São Paulo : Cortez: Autores Associados, 

1990. 

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. 

Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1983. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia 

científica. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

 

Ji-Paraná, 18 de março de 2022 

 

                                                                                                                                                       

 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Laís Mayara Azevedo Barroso 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Departamento de Matemática e Estatística 
Campus de Ji-Paraná 
 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA DA DISCIPLINA DO CURSO 

CURSO: Bacharelado em Estatística I - Razões e Proporções Regra de Três; 

II - Noções básicas de juros simples e 
composto; 

III - Desconto simples e composto -; 

IV - Rendas e anuidades; 

V – Amortizações; 
VI- Utilização de software para 
demonstrações, análises e cálculos; 

DISCIPLINA: Matemática Financeira  CÓDIGO: E43 

PROFESSOR: Ricardo José Souza da Silva 

COORDENADOR: Nério Aparecido Cardoso 

PERÍODO:6º SEMESTRE: 02 ANO: 2021 

TURMA: 6º periodo CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

TEÓRICA: 80 PRÁTICA: TOTAL: 80 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Proporcionar uma Educação Financeira a fim de desenvolver nos futuros professores habilidades críticas 

e conscientes numa sociedade de consumo. 

 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

As aulas serão realizadas de duas formas, sendo a majoritária de forma tradicional, síncrona em sala de 

aula e a segunda assíncrona onde serão utilizados os recursos disponíveis no SIGAA, como as atividades 

a serem realizadas nas disciplinas com dados de fechamento e entrega, uso de fóruns, menu materiais, 

conteúdo/ página na web, entre outros. 

Critérios: O aluno possua um tablet ou notebook ou computador com acesso à internet para cumprir com 

as atividades demandadas pelas aulas assíncronas. O aluno deve enviar uma foto do material como, 

caderno, da tela do tablet ou notebook ou computador com data e hora que comprove que está 

desenvolvendo as atividades assíncronas.. 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I Noções básicas. Razão, proporção e 

porcentagem. Grandezas. Regra de três 

II; Juros. Regras básicas. Critério de capitalização 

dos juros. Juros simples. Montante. Juros 

compostos. Montante. Taxas equivalentes. 

III – Descontos. Desconto simples. Desconto 

composto. Desconto racional. Desconto comercial. 

Taxa efetiva de juro.; 

IV – Rendas e Anuidades. Rendas certas ou 

determinísticas.  

Rendas aleatórias ou probabilísticas.Classificação 

das anuidades. Modelo básico de anuidades. 

Montante do modelo básico; 

V- Amortizações. Sistema de amortização 

constante. Sistema Francês de amortização. Sistema 

Americano de amortização  

VI- Utilização de software para demonstrações, 

análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima... 
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 CRONOGRAMA DAS AULAS SINCRONAS E ASSINCRONAS 

Data Tipo* Horário Duração Conteúdo 

28/04/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 
Apresentação do programa de aula e Introdução a 

Matemática Financeira 

05/05/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Razão, proporção e porcentagem 

06/05/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

12/05/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Grandezas. Regra de três 

13/05/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

19/05/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Operações comerciais 

20/05/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

26/05/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 
Juros. Regras básicas. Critério de capitalização dos 

juros 

02/06/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Juros e Montante simples 

03/06/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

09/06/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Desconto simples 

16/06/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 
Taxa de juro efetiva, Fluxo de caixa e equivalência 

de capitais 

23/06/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 1ª Prova 

30/06/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Juros e montante compostos. Taxas equivalentes 

01/07/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

07/07/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Taxa efetiva de juro, Desconto composto. 

08/07/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

14/07/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 

Financiamentos e capitalizações. Rendas e 

Anuidades. Rendas certas ou determinísticas. 

Rendas aleatórias ou probabilísticas. Classificação 

das anuidades. Modelo básico de anuidades. 

Montante do modelo básico. 

15/07/2022 AS 14:00 as18:00h 4,0h Atividades extra classe 

21/07/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 

Amortizações. Sistema de amortização constante; 

Sistema Francês de amortização, Sistema 

Americano de amortização 

22/07/2022 AS 14:00 as16:00h 2,0h Atividades extra classe 

28/07/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 
Utilização de software para demonstrações, 

análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...) 

04/08/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m 2ª Prova 

11/08/2022 S 19:00 as 22:40h 3h e 20m Repositiva – síncrona 

Total Total 80 horas, destas 37,5 % assíncronas e 62,5 % síncronas. 

* Tipo de aula: Quando (S) síncrona, quando (AS) assíncrona. 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Será procedida por meio de: 2 provas escritas. 

No final será feita a média aritmética das notas obtidas nas avaliações 

Se MF ≥ 6 e tiver frequência mínima de 75% o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 e frequência mínima de 75% o aluno fará avaliação repositiva conforme regimentais da UNIR. 

O controle da frequência/tempo nas aulas assíncronas será feito através da entrega pelos alunos das 

atividades propostas pelo professor. 

 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

BÁSICA COMPLEMENTAR 

PARENTE, E.; CARIBÉ, R. Matemática 

Comercial & Financeira. Ed. Reform. São Paulo: 

FTD, 1996. 

DE FRANCISCO, W. Matemática financeira. Atlas, 

ed. 7, 2009.  

MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. Matemática 

Financeira. Atlas, ed. 6, 2009.  

ASSAF Neto, A. Matemática Financeira e suas 

aplicações. Atlas, ed. 12, 2012. R Core Team 

(2012). R: A language and environment for 

statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, 

URL http://www.Rproject.org/. 

 

DUTRA, J. S. Matemática Financeira. Atlas, 2000. 

 

 HOJI, M. Administração financeira e orçamentária: 

matemática financeira aplicada, estratégias 

financeiras, orçamento empresarial. Atlas, ed. 8, 

2009. 

 

PUCCINI, A. L. Matemática Financeira: objetiva e 

aplicada. Saraiva,6º ed. 1, 2006. 

 

Ji-Paraná, 20 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prof. Dr. Ricardo Jose Souza da Silva 
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Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

CURSO: Bacharelado em Estatística Análise de Agrupamentos (cluster). Análise 

Discriminante. Análise Canônica. 

Escalonamento Multidimensional. Análise de 

Correspondências. Utilização de Software 

específico no desenvolvimento das análises e 

cálculos. 

DISCIPLINA: Análise Multivariada II CÓDIGO: E28 

PROFESSOR: Profa. Dr. Felipe Sousa Quintino 

COORDENADOR: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 4º SEMESTRE: 2º ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturna CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

TEÓRICA: 40 PRÁTICA: 40 TOTAL: 80 

PERÍODO LETIVO: 2021-2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 

391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022). 

 
 

 

OBJETIVOS 

Este conhecimento estatístico tem como objetivo habilitar o acadêmico a análise de dados e tomada de decisão. 

Portanto, capacita do acadêmico a realizar aplicações e à compreender os métodos multivariados utilizados em 

diversas pesquisas nos seus mais variados campos. 

 

 

METODOLOGIA 

A explanação do conteúdo se dará em aulas presenciais (62,5%) e atividades assíncronas (37,5%) utilizando-se 

vídeo-aulas gravadas pelo professor e atividades relacionadas. Serão utilizadas listas de exercícios como forma de 

fixar os conteúdos nas atividades assíncronas. Também será disponibilizado durante do período de aula o e-mail do 

professor para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao conteúdo das atividades assíncronas.   

 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE I - Análise de Agrupamento: Discussão dos Vários Métodos de Formação de Conglomerados: 

Variáveis Quantitativas e Qualitativas. Métodos Hierárquicos: Método de Ligação Simples (Single Linkage), de 

Ligação Completa (Complete Linkage), de Ligação Média (Average Linkage), do Centróide, e de Ward. Métodos 

para encontrar o Número de Conglomerados Ótimo da Partição. Métodos Não Hierárquicos: Método das K-

Médias (K-Means).  Método Fuzzy.  Exemplos Práticos de Aplicação. Utilização da Análise de Conglomerados 

na Amostragem Estratificada. 

UNIDADE II - Análise Discriminante. Discriminação e Classificação em 2 grupos. Estimação das 

Probabilidades de Erro de Classificação. Discriminação e Classificação Multivariada. Função Discriminante de 

Fischer. Análise de Variância. Discriminação via Modelos Logísticos. Análise Discriminante Não Paramétrica. 

Exemplos Práticos de Aplicação. 

UNIDADE III - Análise Canônica: Apresentação teórica da metodologia. Formulação geométrica. Exemplos de 

Aplicação. 

UNIDADE IV- Escalonamento Multimensional: Introdução e Objetivo de Aplicação da Metodologia. 

Algorítimo ALSCAL. Exemplos Práticos de Aplicação.   

UNIDADE V - Introdução à Análise de Correspondências: Introdução e Objetivo de Aplicação da Metodologia. 

Exemplos Práticos de Aplicação.   

UNIDADE VI - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, SAS). 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá de duas provas (𝑃1) e (𝑃2) individuais, valendo 10 pontos cada,  um seminário 
(S) e listas de exercícios (E). 
A média final será obtida por meio da expressão:  

𝑀𝐹 =
3𝑃1 + 4𝑃2 + 2𝑆 + 𝐸

10
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas (𝑃1) ou (𝑃2). Então se calculará novamente a 

média final. 

 

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. 

Para tanto, serão consideradas presenças a entrega das atividades solicitadas nas aulas assíncronas. 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

28/04/2022 19:00 22:20 Unidades I (+1h assíncrona) 

05/05/2022 19:00 22:20 Unidades I e VI (+3h assíncrona) 

12/05/2022 19:00 22:20 Unidades I e VI (+3h assíncrona) 

19/05/2022 19:00 22:20 Unidades II e VI (+3h assíncrona) 

26/05/2022 19:00 22:20 Unidades II e VI (+3h assíncrona) 

02/06/2022 19:00 22:20 Unidades II e VI (+3h assíncrona) 

09/06/2022 19:00 22:20 Prova 1 

16/06/2022 19:00 22:20 Unidade III e VI (+4h assíncrona) 

23/06/2022 19:00 22:20 Unidade III e VI (+4h assíncrona) 

30/06/2022 19:00 22:20 Unidade III e VI (+4h assíncrona) 

07/07/2022 19:00 22:20 Unidades IV e VI (+4h assíncrona) 

14/07/2022 19:00 22:20 Unidades V e VI (+4h assíncrona) 

21/07/2022 19:00 22:20 Prova 2 

28/07/2022 19:00 22:20 Seminários 

04/09/2022 19:00 22:20 Seminários 

A combinar - - Prova Repositiva. 

Total de 96 horas/aula (80 horas no relógio) e mais 4 horas de avaliação repositiva (utilizado se aluno não atingir a média 

nas avaliações anteriores). No total serão 60 horas/aula presenciais e 36 horas/aula assíncronas.
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BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

BÁSICA 
 

COMPLEMENTAR 

ANDERSON, R. E., TATHAM, R. L., BLACK, W. C., 

HAIR, J. F. e BABIN, B. J. Análise Multivariada de 

Dados. Bookman, 6a. Ed., 2009.  

 

CHAN, B., SILVA, F. L., FAVERO, L. P. e BELFIORE, 

P. Análise de Dados. Modelagem Multivariada para 

Tomada de Decisões. CÂMPUS    EDITORA - RJ, 1a. 

Ed., 2009.  

 

MINGOTO, S. A. Análise de Dados Através de 

Métodos da Estatística Multivariada. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 1a. Ed., 2005.  

 

R Core Team (2012). R: A language and environment 

for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL   

http://www.R-project.org/. 

DILLON, W. R., GOLDSTEIN. Multivariate analysis: 

methods and application. New York. John Wiley, 1a. 

Ed., 1984.  

 

JOBSON,  J.  D. Applied  multivariate  data  analysis. 

New  York:  Springer Verlag, Edição de correção, 1999. 

  

JOHNSON, R. A. e WICHERN, D. W. Applied 

Multivariate Statistical Analysis. Pearson, 6a. Ed., 

2007. 

  

LATTIN, J., CARROLL, J. D. e GREEN, P. E. Análise 

de Dados Multivariados. Tradução de Harue Avritscher 

e revisão técnica de Flávio Soares Corrêa da Silva. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

OLIVEIRA, F. E. M. SPSS Básico para Análise de 

Dados. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 1a. Ed., 2008.  

 
 

Ji-Paraná, 25 de março de 2022 
 

 

 

 

Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino 
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Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

CURSO: Bacharelado em Estatística Introdução ao cálculo numérico; Zeros de 

função; Solução de equações algébricas e 

transcendentes; Resolução de sistemas lineares e 

não lineares; Interpolação numérica; 

Aproximação de funções; Derivação e 

Integração numérica. 

DISCIPLINA: Cálculo Numérico CÓDIGO: E18 

PROFESSOR: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino 

COORDENADOR: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 4º SEMESTRE: 2º ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturna CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

PERÍODO LETIVO: 2021-2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 

391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022). 

 
 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos de Cálculo 
Numérico de maneira que o possibilite criar, interpretar e solucionar modelos matemáticos inerentes a formação do 

profissional e correlato. Executar atividades de prática como componente curricular, de acordo com PPC. 

 
 

METODOLOGIA  

A explanação do conteúdo se dará em aulas presenciais (62,5%) e atividades assíncronas (37,5%) utilizando-se 

vídeo-aulas gravadas pelo professor e atividades relacionadas. Serão utilizadas listas de exercícios como forma de 

fixar os conteúdos nas atividades assíncronas. Também será disponibilizado durante do período de aula o e-mail 

do professor para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao conteúdo das atividades assíncronas.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Introdução ao cálculo numérico e Zeros de função. 

Teoria de Erros; Conceitos; Erros de Truncamento e de Arredondamento; Erros absolutos e 
relativos; Dígitos Significativos Exatos; Propagação de Erros. 

Unidade II – Solução de equações algébricas e transcendentes. 
Resolução de Equações Algébricas e Transcendentes; Métodos para localização de raízes; Métodos 

Gráficos; Conceito de método iterativo; Fórmula de recorrência; Método de Quebra; Método de Ponto Fixo; 
Ordem de convergência dos métodos iterativos. 

Unidade III – Resolução de sistemas lineares e não lineares. 

Sistemas de Equações Lineares; Conceito; Método da Eliminação de Gauss; Método Gauss-Jordam; Métodos 
Interativo de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel; Sistemas de Equações não Lineares; Métodos 

de Newton; Métodos de Newton Modificado. 

Unidade IV – Interpolação numérica. 
Interpolação Polinomial; Interpolação Linear; Método de Lagrange; Método de Newton; Erros de Interpolação 
(Conceitos básicos). 

Unidade V – Aproximação de funções. 

Ajuste de Curvas; Métodos de Mínimos Quadrados; Casos Lineares e Casos Não Lineares.  

Unidade VI– Integração e Diferenciação Numérica. 

Integração e Diferenciação Numérica; Diferenciação Numérica; Integração Numérica; Métodos dos Trapézios; 
Regra de Simpson 1/3; Regra de Simpson 3/8; Erros de Integração (conceitos básicos). 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá de duas provas (𝑃1) e (𝑃2) individuais, valendo 10 pontos cada,  um seminário 
(S) e listas de exercícios (E). 
A média final será obtida por meio da 

expressão:  

𝑀𝐹 =
3𝑃1 + 4𝑃2 + 2𝑆 + 𝐸

10
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas (𝑃1) ou (𝑃2). Então se calculará novamente a 

média final. 

 

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. 

Para tanto, serão consideradas presenças a entrega das atividades solicitadas nas aulas assíncronas. 

 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

29/04/2022 19:00 22:20 Unidade I (+1h assíncrona) 

06/05/2022 19:00 22:20 Unidade I (+3h assíncrona) 

13/05/2022 19:00 22:20 Unidade II (+3h assíncrona) 

20/05/2022 19:00 22:20 Unidade II (+3h assíncrona) 

27/05/2022 19:00 22:20 Unidade III (+3h assíncrona) 

03/06/2022 19:00 22:20 Unidade III (+3h assíncrona) 

10/06/2022 19:00 22:20 Prova 1 

17/06/2022 19:00 22:20 Unidade III (+4h assíncrona) 

24/06/2022 19:00 22:20 Unidade III (+4h assíncrona) 

01/07/2022 19:00 22:20 Unidade IV (+4h assíncrona) 

08/07/2022 19:00 22:20 Unidade IV (+4h assíncrona) 

15/07/2022 19:00 22:20 Unidade V (+4h assíncrona) 

22/07/2022 19:00 22:20 Prova 2 

29/07/2022 19:00 22:20 Seminários 

05/09/2022 19:00 22:20 Seminários 

A combinar - - Prova Repositiva. 

Total de 96 horas/aula (80 horas no relógio) e mais 4 horas de avaliação repositiva (utilizado se aluno não atingir a média 

nas avaliações anteriores). No total serão 60 horas/aula presenciais e 36 horas/aula assíncronas.
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BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

 

BÁSICA 
 

COMPLEMENTAR 

MARTINS et alli. Noções de Cálculo Numérico. Editora 

McGraw Hill do Brasil. São Paulo. R Core Team (2012).  

 

SANTOS, Vitoriano R. . Curso de Cálculo Numérico. 

Livros Técnicos e Científicos.  

 

VERRISIMO, Neto. Cálculo Numérico. Editora Nunes. 

 

R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.R-project.org/. 

BARROSO, Leônidas Conceição. Et alli. Cálculo 

numérico com aplicações. 2º ed. São Paulo, 1987.  

 

GAU, E . Cálculo Numérico e Gráficos. Ao Livro 

Técnico S/A.  

 

PACITTI & ATKINSON. Programação e métodos 

computacionais. LTC, 1986. 

 

RUGGIERO, M. A.G. ; LOPES, Vera L. R.. Cálculo 

Numérico. McGraw Hill,1988.  

 

 

SALVETI, D.D. Elementos de Cálculo Numérico. 

Companhia Editora Nacional.  

 

 

 
 

Ji-Paraná, 25 de março de 2022 
 

 

 

 

Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino
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Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Matemática e Estatística 

Campus – Ji-Paraná 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

CURSO: Bacharelado em Estatística Testes de hipóteses estatísticas: hipóteses; tipos 

de erros; nível de significância; p-valor, poder do 

teste. Testes em grandes amostras. Testes 

paramétricos exatos. Curva de potência e 

característica de operação. Lema de Neyman-

Pearson. Testes uniformemente mais poderosos. 

Testes da razão de verossimilhança generalizado. 

Relação entre intervalos de confiança e testes de 

hipóteses. 

DISCIPLINA: Inferência II CÓDIGO: E20 

PROFESSOR: Prof. Dr. Felipe Sousa Quintino 

COORDENADOR: Prof. Dr. Nerio Aparecido Cardoso 

PERÍODO: 4º SEMESTRE: 2º ANO: 2021 

TURMA: Regular Noturna CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA: 80 

TEÓRICA: 60 PRÁTICA: 20 TOTAL: 80 

PERÍODO LETIVO: 2021-2 (Conforme RESOLUÇÃO Nº 

391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022). 

 
 

 

OBJETIVOS 

Habilitar e capacitar o acadêmico a identificar diferentes tipos de problema, tornando lhe competente a resolver 

problemas de testes de hipóteses, problemas de estatística não-paramétrica (testes de aderência e tabelas de 

contingência), de regressão linear simples sob as abordagens clássica e Bayesiana e de análise de variância. 

 

 

METODOLOGIA  

A explanação do conteúdo se dará em aulas presenciais (62,5%) e atividades assíncronas (38,5%) utilizando-se 

vídeo-aulas gravadas pelo professor e atividades relacionadas. Serão utilizadas listas de exercícios como forma de 

fixar os conteúdos nas atividades assíncronas. Também será disponibilizado durante do período de aula o e-mail 

do professor para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao conteúdo das atividades assíncronas.   

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - Estimação por intervalo. Conceito de intervalo de confiança; Intervalos de confiança para 

parâmetros de uma distribuição Normal; Intervalos de confiança utilizando amostras grandes: I. C. para a média; 

I. C. para a proporção; I. C. para a variância. Intervalos de confiança para Diferença de Médias Populações Normais, 

Populações não Normais (grandes amostras). Intervalos de confiança para Diferença de Proporções. Intervalos de 

confiança para o quociente de variâncias de duas populações Normais. Método Geral para obtenção de intervalos 

de confiança. Regiões de confiança. 

UNIDADE II - Testes de hipóteses estatísticas. Hipótese nula e hipótese alternativa; Erros do tipo I e do tipo II; 

Região crítica e região de aceitação; Nível de significância e P-valor; Função Poder; Lema de Neyman-Pearson – 

Teste de uma hipótese nula simples contra hipótese alternativa simples; Teste de uma hipótese simples contra uma 

alternativa composta (testes uniformemente mais poderosos). Testes da razão de verossimilhança 

UNIDADE III - Testes relativos aos parâmetros de uma distribuição Normal. Testes para uma média. Testes para 

uma variância. Testes relativos à comparação de duas distribuições Normais. Testes para igualdade de médias. 

Testes para igualdade de variâncias. Testes para igualdade de mais duas médias. Testes relativos à parâmetros de 

algumas distribuições usuais. Teste para uma proporção (Distribuição Binomial). Testes para a igualdade de duas 

proporções. Testes para a média da distribuição de Poisson. 

UNIDADE IV - Relação entre testes e intervalos de confiança 

UNIDADE V - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R). 
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AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá de duas provas (𝑃1) e (𝑃2) individuais, valendo 10 pontos cada,  um seminário 
(S) e listas de exercícios (E). 
A média final será obtida por meio da 

expressão:  

𝑀𝐹 =
3𝑃1 + 4𝑃2 + 2𝑆 + 𝐸

10
 

Se MF ≥ 6 o aluno estará aprovado. 

Se MF < 6 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas (𝑃1) ou (𝑃2). Então se calculará novamente a 

média final. 

 

Ademais, serão aprovados os alunos que tiverem 75% ou mais de presença e MF maior ou igual a 6. 

Para tanto, serão consideradas presenças a entrega das atividades solicitadas nas aulas assíncronas. 

 

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRIO 

DESCRIÇÃO 
INÍCIO FIM 

25/04/2022 19:00 22:20 Unidade I (+1h assíncrona) 

02/05/2022 19:00 22:20 Unidade I (+3h assíncrona) 

09/05/2022 19:00 22:20 Unidade I (+3h assíncrona) 

16/05/2022 19:00 22:20 Unidade II (+3h assíncrona) 

23/05/2022 19:00 22:20 Unidade II (+3h assíncrona) 

30/05/2022 19:00 22:20 Unidade II (+3h assíncrona) 

06/06/2022 19:00 22:20 Prova 1 

13/06/2022 19:00 22:20 Unidade III (+4h assíncrona) 

20/06/2022 19:00 22:20 Unidade III (+4h assíncrona) 

27/06/2022 19:00 22:20 Unidade III (+4h assíncrona) 

04/07/2022 19:00 22:20 Unidade III (+4h assíncrona) 

11/07/2022 19:00 22:20 Unidade IV (+4h assíncrona) 

18/07/2022 19:00 22:20 Prova 2 

25/07/2022 19:00 22:20 Unidade V- Seminários 

01/08/2022 19:00 22:20 Unidade V-Seminários 

A combinar - - Prova Repositiva. 

Total de 96 horas/aula (80 horas no relógio) e mais 4 horas de avaliação repositiva (utilizado se aluno não atingir a média 

nas avaliações anteriores). No total serão 60 horas/aula presenciais e 36 horas/aula assíncronas.
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