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MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL 

P L A N O   D E   E N S I N O 

DISCIPLINA: MA 41 -Probabilidade e Estatística ANO/SEMESTRE:        CARÁTER: 
Eletiva 

CARGA HORÁRIA: 60h 

PROFESSOR: Carla Regina Guimarães Brighenti 

EMENTA: A Natureza da estatística. Tratamento da informação. Distribuições de 
frequência e gráficos. Medidas. Conceitos básicos em probabilidade. Probabilidade 
condicional e Independência. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função de 
distribuição acumulada. Esperança e variância de variáveis aleatórias. Modelos Bernoulli, 
binomial e geométrico. Modelo uniforme e modelo normal. Distribuição assintótica da 
média amostral. Introdução à inferência estatística. 

OBJETIVOS: Tornar o discente capaz de: analisar e aplicar os fundamentos básicos de 

probabilidade e estatística, selecionar e sistematizar um conjunto de dados para obter 
informações sobre a população de interesse a partir de uma amostra, verificar a aplicação 
da estatística em Educação, realizar analises estatísticas de estimação sobre os 
parâmetros, desenvolver senso crítico e análise probabilística de eventos nas diversas 
áreas do conhecimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O conteúdo e as atividades serão distribuídos em 15 

semanas, com 4 aulas geminadas cada, totalizando 60 horas-aula no semestre letivo:  

Semana Data Assunto a ser abordado 

1 09/03/2018 1. Conceitos básicos: tipos de variáveis; distribuições de
frequências 
2. Tabelas e gráficos

2 16/03/2018 3. Medidas de posição
Aula prática com o software R 

3 23/03/2018 4. Medidas de dispersão e desenho esquemático (Box Plot)
Aula prática com o software R 

4 06/04/2018 5. Probabilidade: conceitos básicos, definições e propriedades
6. Probabilidade condicional e independência; teorema da
probabilidade total e teorema de Bayes 

5 13/04/2018 Avaliação 1 
7. Função e distribuição de probabilidade de uma variável
aleatória discreta 

6 20/04/2018 8.Principais modelos probabilísticos discretos: uniforme,
Bernoulli, binomial, geométrico, Poisson e hipergeométrico 

7 27/04/2018 9. Função densidade de probabilidade de uma variável
aleatória contínua 
10.Modelos probabilísticos contínuos. Principais modelos
probabilísticos contínuos: uniforme, exponencial e normal 

8 04/05/2018 11.Teorema central do limite
12.Aproximação da distribuição binomial pela normal

9 11/05/2018 Aula prática com o software R – modelos probabilísticos 
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Avaliação 2 

10 18/05/2018 13.Introdução à inferência estatística: primeiras ideias; 
propriedades dos estimadores 
14.Erro quadrático médio e erro absoluto de estimação 

11 25/05/2018 15.Estimação pontual de parâmetros: estimadores de 

momentos; estimadores de mínimos quadrados 

Estimadores de máxima verossimilhança  

12 08/06/2018 16.Distribuição amostral da média e proporção; 
dimensionamento da amostra 

13 15/06/2018 17.Intervalo de confiança para a média populacional  

14 22/06/2018 18.Intervalo de confiança para proporção populacional 

15 29/06/2018 Avaliação final e prática 
 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES:  

 A disciplina será abordada por meio de aulas expositivas e de laboratório de informática 
e discussões de teorias e análises estatísticas utilizadas em artigos. 

 Os recursos utilizados nas aulas expositivas serão quadro e multimídia.  

 As aulas práticas de laboratório serão realizadas no Laboratório de Informática ou com 
utilização de computadores pessoais com instalação do software livre R. 

 

AVALIAÇÕES: O total de 10 pontos será assim distribuído: 

3 avaliações= totalizando 6,0 pontos. 

Trabalhos de aula práticas = 4,0 pontos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
FERREIRA, D. F. Estatística básica. 2.ed. Lavras: UFLA, 2009. 663 p. 
MELLO, M. P.; PETERNELLI, L. A. Conhecendo o R : uma visão mais que estatística. 
Viçosa, MG : Ed. UFV, 2013. 222p. 
ANDRADE, D. F.; OLIGARI, P. J. Estatística para as Ciências Agrárias e 
Biológicas com noções de experimentação. Editora da UFSC, 2007. 340p. 
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