
 
 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 

Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36048-000 
Fone: (32) 2102-2103  -2102-2104 

E-mail: humanasjf@unipac.br  saudejf@unipac.br - http://www.unipac.br 
 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 3º 
DISCIPLINA: Estatística Data: 2016 
CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

PRÉ-REQUISITO: - SEMANAL: 4 aulas              TOTAL: 80 horas 
 

EMENTA 
Introdução à estatística. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Probabilidades. Distribuição de 
probabilidade. Teoria elementar da amostragem. Teoria estatística da estimação. Teoria da decisão 
estatística. Teoria das pequenas amostras. Regressão linear simples e correlação. Séries temporais. 
 

OBJETIVOS 
GERAIS 
 

• Capacitar o discente a utilizar tais técnicas estatísticas a fim de formular problemas e 
soluciona-los tendo como foco as realidades do dia-a-dia e, assim, conseguir apresentar e 
elaborar relatórios, fazer suas apresentações a partir dos resultados identificados. 

 
ESPECÍFICOS 
 

- compreender os conceitos básicos relativos a estatística; 
- conhecer as fases do método estatístico; 
- aprender a formular objetivos e problemas de pesquisa; 
- entender os diversos tipos de amostragem;  
- elaborar e apresentar resultados provenientes de pesquisas de campo 
- entender e elaborar tabelas de frequência e gráficos  
- calcular e interpretar as medidas de posição, dispersão, variância e desvio. 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Nivelamento em aritmética  
Conceito, evolução e importância da Estatística. Definições e suas respectivas fases. 
Método Estatístico: Método Dedutivo e Indutivo. 
Teorias de Amostragem. 
Séries e tabelas estatísticas. 
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Distribuição de Freqüência. 
Gráficos estatísticos. 
Uso do Excel na estatística 
Medidas de Tendência Central: Conceito e importância. 
Medidas de Tendência Central: média, moda e mediana 
Medidas de dispersão: a amplitude. 
Separatrizes: quartis e percentis 
Medidas de dispersão: interquartil 
Medidas de dispersão: variância e desvio padrão 
Medidas de Assimetria 
Medidas de Curtose 
Correlação 
Regressão linear 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de  revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente escolhidos, 
grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor.  
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,  sugestões 
de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou 
individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, vídeo e 
computador  para exibição de DVD.  
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos; Pesquisas de campo; Trabalhos individuais; Atividades 
Simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
1ª Avaliação: 
- Prova: 21/03/2014 - 20 pontos  
- Exercícios: 10 pontos 
2ª Avaliação  
- Prova: 09/05/2014 – 20 pontos 
- Seminário  - 10 pontos  
3ª Avaliação  
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- Prova: 03/07/2014 – 20 pontos 
- Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA) – 20 pontos. 
Avaliação Suplementar: 11/07/2014  – 40 pontos 
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CRESPO, A. A. Estatística fácil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 224 p. 
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contábeis. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. v. 1. 188 p. 
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Campus, 1995. 147 p  
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