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6. JUSTIFICATIVA:
A Estatística é uma ciência ou área do conhecimento humano que atua diretamente com o
tratamento de dados, cujas interpretações e análises desses dados são reconhecidas como
importantes suportes na tomada de decisão. Dessa forma é igualmente importante a
aplicação de ferramentas ou métodos de análises estatísticos em temas vinculados a
políticas públicas e educação em todos os seus níveis. Esta disciplina visa, portanto,
fornecer os fundamentos estatísticos para que o estudante possa realizar as análises do
estudo ou pesquisa sustentada cientificamente. Por outro lado, há em pesquisas sociais, em
muitas situações, o interesse na investigação no processo, na evolução do tema em estudo,
onde as informações são obtidas a partir de uma intensa imersão no tema pesquisado.
Nessa perspectiva a análise qualitativa se reporta como adequada. Portanto, esta disciplina
visa, também, criar um ambiente de discussão em pesquisas qualitativas.
7. OBJETIVOS:
• Apresentar técnicas estatísticas de análise exploratória de dados como ferramentas para
a organização, interpretação e análise e dados estatísticos
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• Apresentar as técnicas de amostragem, estimação e inferência estatísticas como suporte
na análise de dados
• Apresentar técnicas de análises qualitativas de dados
• Criar o senso crítico do estudante quanto à aplicação das técnicas quantitativas e
qualitativas nas análises de dados
8. EMENTA:
O método científico. A Estatística Descritiva (organização, sumarização, interpretação e
análises de dados). Medidas Estatísticas. Análise de tabelas de contingência. Elaboração de
questionários. Noções de probabilidade e variáveis aleatórias unidimensionais (discreta e
contínua). Inferência estatística (intervalo de confiança e teste de hipóteses). Metodologia
qualitativa de análise de dados.
9. PROGRAMA DA DISCIPLINA/ATIVIDADE/MÓDULO:
1. O método científico. Estatística Descritiva (Organização dos dados)
Pesquisa científica, tipos de pesquisa científica, tipos de variáveis. Organização de dados:
gráficos e tabelas estatísticas: histograma, diagrama de ramos e folhas, diagrama de Pareto,
diagrama por pontos, diagrama de dispersão, folhas de verificação, diagrama fluxo do
processo, diagrama de causa e efeito.
2. Medidas Estatísticas
Medidas de Posição: média, moda, mediana, propriedades. Medidas de dispersão: amplitude
total, variância, desvio-padrão, coeficiente de variação, medidas de associação entre duas
variáveis.
3. Métodos qualitativos de pesquisa
A metodologia de Delfos, elaboração de questionários. Abordagens de interpretações e
análises de dados. Análises de pesquisas quantitativas e qualitativas.
4. Noções de Probabilidade
Experiência aleatória, espaço de probabilidade, eventos equiprováveis, probabilidade
condicional, eventos independentes e mutuamente exclusivos, teorema de Bayes.
5. Noções de Variáveis Aleatórias
Definição de variáveis aleatórias discretas e contínuas, distribuição de variáveis aleatórias,
esperança e variância, propriedades. Distribuição binomial. Distribuição normal.
6. Métodos de Amostragem
Amostragem probabilística e não-probabilística. Tipos de amostragem não-probabilística:
conveniência, intencional, sem forma, por voluntários, por cotas. Tipos de amostragem
probabilística: aleatória simples, sistemática, estratificada, por conglomerados.
7. Distribuições Amostrais/Estimação
Distribuição amostral da média, proporção. Estimação pontual, intervalo de confiança para
média e proporção.
8. Testes de Hipóteses
Definição das hipóteses, tipos de erros, região crítica, nível descritivo do teste, testes para
média e proporção.
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10. FORMA DE AVALIAÇÃO:
Ensino
Serão ministradas aulas expositivas, ilustradas com aplicações práticas e discussões em sala
de aula.
Avaliação
As avaliações poderão ser realizadas por meio de provas escritas, trabalhos e seminários.
Listas de exercícios serão entregues.
A média final será determinada pela média aritmética das avaliações.
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