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1) Identificação
Disciplina: INE7002 - Estatística para Administradores II
Turma(s): 03301
Carga horária: 72 horas-aula         Teóricas: 72         Práticas: 0
Período: 1º semestre de 2020

2) Cursos
- Administração (301)

3) Requisitos
- Administração (301)

• INE7001 - Estatística para Administradores I

4) Professores
- Simone Daniela Sartorio de Medeiros (simone.dsm@ufsc.br)

5) Ementa
Noções de Probabilidade. Distribuições binominal e normal. Amostragem. Estimação de parâmetros. Testes de
hipóteses para proporção, média e diferença de médias.

6) Objetivos
Geral: Proporcionar que o estudante domine os fundamentos básicos de probabilidade e de inferência

estatística, permitindo que o mesmo tenha a capacidade de realizar análises estatísticas elementares e
possa ler e entender textos em que se faz uso da estatística.

Específicos: 
- Familiarizar o estudante com as principais técnicas de amostragem.
- Apresentar os fundamentos básicos da teoria de probabilidade.
- Desenvolver estudos sobre modelos de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e contínuas.
- Identificar as distribuições amostrais das principais estatísticas.
- Desenvolver estudos de inferência para a construção, análise e interpretação de intervalos de confiança.
- Realizar e analisar testes de hipóteses sobre médias e proporções.
- Realizar e analisar testes de hipóteses para a diferença entre duas médias.

7) Conteúdo Programático

7.1) Planos amostrais e Análise descritiva [6 horas-aula]
- Amostragens Aleatórias Simples, Estratificada, por Conglomerado e Sistemática
- Medidas de centro e de dispersão

7.2) Introdução à Probabilidade [14 horas-aula]
- Conceitos básicos
- Regras da adição e da multiplicação
- Probabilidade condicional
- Experimentos, Espaço Amostral e Eventos
- Eventos conjuntos e disjuntos
- Eventos dependentes e independentes

7.3) Modelos Teóricos de Probabilidade [12 horas-aula]
- Variáveis Aleatórias discretas e contínuas
- Distribuições de probabilidade para variáveis discretas (Binomial, Hipergeométrica e Poisson)
- Distribuição de probabilidade para variáveis contínuas (Normal)

7.4) Estimação de parâmetros [14 horas-aula]
- Noções básicas
- Distribuições amostrais da média e da proporção
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- Intervalos de confiança para média e proporção
- Tamanho da amostra

7.5) Testes de hipóteses [26 horas-aula]
- Fundamentos
- Tipos de hipóteses e tipos de erros
- Teste para uma média e para uma proporção
- Testes de hipótese para diferenças entre médias e entre proporções

8) Metodologia
Disciplina: Obrigatória (Fase 3).
Dias das aulas: as segundas e quartas-feira.
Horário das aulas: 10h10 às 11h50.

a) O sistema de comunicação será realizado via chats, fóruns (discussão/dúvidas e notícias), enquetes e
webconferências no Moodle para viabilizar a comunicação do professor com os estudantes. Em extrema
necessidade, o contato poderá também ser feito por e-mail (simone.dsm@ufsc.br). Através da ferramenta Fórum
de discussão os alunos e o professor poderão discutir tópicos da disciplina. Recomenda-se que os alunos
apresentem dúvidas gerais sobre a disciplina e conteúdos específicos através do Fórum de discussão, porque
podem ser temas de interesse de outros alunos, permitindo a resolução de problemas que afetam a todos. Poderão
também ser realizados chats para discussão de tópicos da disciplina em horários acordados com os alunos.

b) A parte teórica da disciplina será ministrada na modalidade de aulas assíncronas disponibilizando os slides e
os vídeos com a explicação da teoria disponibilizada nos slides.

c) As aulas síncronas: serão realizadas para a resolução e explicação de exercícios práticos referente a teoria
disponibilizada nos vídeos postados Moodle, preferencialmente pelos recursos do GoogleMeet ou pelo
BigBlueButton (integrado ao ambiente Moodle) sendo o link disponibilizado no ambiente Moodle. Entende-se
que, nos dias descritos no cronograma, não necessariamente toda a duração da aula será ocupada, mas
presume-se que o início será realizado nos horários previstos na disciplina. Os encontros síncronos poderão ser
gravados pelo professor (mediante disponibilidade de recursos e armazenamento) e disponibilizados para os
alunos por meio de links no ambiente virtual Moodle o mais rapidamente possível. Caso algum problema
aconteça com o acesso à internet por parte do professor, ou problema com a infraestrutura da UFSC, que
inviabilizem o início ou continuação de alguma aula síncrona, será gravada a aula e disponibilizada para os
alunos na modalidade assíncrona ou poderão ser realizados Chat para discussão.

d) O controle de frequência das atividades síncronas será feito através da participação nas aulas (por meio de
lista de chamada), e nos períodos assíncronos (envolvendo a participação, a postagem das atividades e leituras
realizadas) será realizado com o registro de auto-presença. Se o aluno que não conseguir estar presente nas aulas
síncronas e entrar em contato com o professor para sanar as dúvidas da aula, será marcado presença.

e) Material de apoio: além das videoaulas, serão disponibilizados os slides utilizados, listas de exercícios
(sempre que possível, com o mínimo de gabarito para ajudar nos estudos) e quando for necessário, outros
materiais de apoio poderão ser fornecidos para o desenvolvimento da disciplina, como por exemplo, apostilas
digitais, materiais para utilização de softwares (R e/ou Excel). Todos esses materiais serão disponibilizados na
página da disciplina no Moodle.

OBS 1: Para melhor aproveitamento das aulas síncronas é obrigatório o aluno assistir previamente as videoaulas
do material disponibilizado pelo professor.

OBS 2: Os alunos devem estar cientes de que esta disciplina exige tempo de dedicação (leitura e resolução de
exercícios) extraclasse.

OBS 3: Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso não
autorizado de material original retirado das aulas constitui 

OBS 4: Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por
aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria
MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020.

9) Avaliação
A avaliação será realizada por meio de:

a) Três provas escritas individuais (P1, P2, P3), valendo cada uma 10, realizadas de forma assíncrona através do
recurso Questionário disponível no ambiente virtual Moodle, sendo os temas aboradados: 
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- P1: Teoria da Probabilidade, Probabilidade Condicional, Distribuições Discretas;
- P2: Distribuição Normal, Estimação;
- P3: Teste de Hipóteses.

OBS 1: Os alunos terão um prazo de 24 horas para realizar cada uma das avaliações. Quando acessado a
atividade, o aluno terá um tempo limite de no máximo 2h de duração para a conclusão da mesma e uma única
tentativa.

b) Oito listas de exercícios (L1, L2, ..., L8) práticos que serão disponibilizados no Moodle terão que ser
resolvidos e postados pelo aluno no Moodle em data pré-estabelecida. A nota L será obtida pela média aritmética
simples dessas oito listas, onde cada uma vale 10.

A média final (MF) de aproveitamento da disciplina será calculada pela fórmula: 

MF = (P1 + P2 + P3)*0,85 + L*0,15

Será considerado aprovado o aluno que, com frequência suficiente (no mínimo 75%), tenha nota igual ou maior a
6,0.

OBS 2: O aluno que, por motivo justificado previsto na legislação, não conseguir realizar uma das avaliações,
terá setenta e duas (72) horas após a data de encerramento da atividade avaliativa para requerer junto à secretaria
do INE (ine@contato.ufsc.br) a realização de uma segunda chamada. No caso, essa poderá ser realizada de
forma assíncrona (via Moodle, no formato questionário, com as mesmas regras das avaliações) ou de maneira
síncrona, em formato de arguição oral, em data e horário acordado com o professor.

Nova avaliação: Para os alunos que necessitarem de uma nova avaliação (REC), esta será disponibilizada via
ferramenta questionário do Moodle. O aluno terá um prazo de 24h (vinte e quatro horas), contados a partir do
início da aula, para conseguir conexão e realizar a atividade de avaliação (quando iniciado o questionário, o
aluno terá um tempo limite, previamente fixado, para a conclusão do mesmo e uma única tentativa). Se por falta
de conexão, o aluno mesmo assim não conseguir realizar a recuperação (desde que justificado e comprovado)
poderá fazê-la em formato de arguição oral, em data e horário acordado com o professor via webconferência.

Conforme parágrafo 2º do artigo 70 da Resolução 17/CUn/97, o aluno com frequência suficiente (FS) e
média final no período (MF) entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação ao final do semestre (REC), sendo
a nota final (NF) calculada conforme parágrafo 3º do artigo 71 desta resolução, ou seja: NF = (MF + REC) / 2.

10) Cronograma
Uma previsão das atividades da disciplina que serão desenvolvidas ao longo do semestre está descrita a seguir,
indicando inclusive os encontros síncronos. Ressalta-se que pequenos ajustes (com aviso pelo Moodle) poderão
ser realizados a fim de melhor se adaptar ao tamanho da turma, assim como ao aproveitamento nas atividades
desenvolvidas.

Dia 04/03: Aula presencial - Introdução geral
Dia 09/03: Aula presencial - Tipos de variáveis e Amostragem simples.
Dia 11/03: Aula presencial - Tipos de amostragem.
Dia 31/08: Video-aula: Aula introdutória da disciplina.
Dia 02/09: Video-aula: Probabilidade.
Dia 09/09: Aula Síncrona de exercícios (Probabilidade) -> aferição de freqüência.
Dia 09/09: Postagem da Lista de exercícios (L1) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 14/09 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 14/09: Video-aula: Probabilidade condicional.
Dia 16/09: Aula Síncrona de exercícios (Probabilidade condicional) -> aferição de frequencia.
Dia 16/09: Postagem da Lista de exercícios (L2) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 21/09 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 21/09: Video-aulas: (i) Variável aleatória discreta; (ii) Distribuição Binomial. 
Dia 23/09: Aula Síncrona de exercícios (Distribuição binomial) -> aferição de freqüência.
Dia 23/09: Postagem da Lista de exercícios (L3) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 28/09 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 28/09: Video-aula: Distribuição Poisson. 
Dia 30/09: Aula Síncrona de exercícios (Distribuição Poisson) -> aferição de freqüência.
Dia 30/09: Postagem da Lista de exercícios (L4) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 05/10 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 07/10: Prova 1 (P1) – Assíncrona (para ser realizada em 24 horas).
Dia 14/10: Video-aula: Distribuição Normal. 
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Dia 19/10: Aula Síncrona de exercícios (Distribuição Normal) -> aferição de freqüência.
Dia 19/09: Postagem da Lista de exercícios (L5) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 26/10 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 21/10: Video-aulas: Estimação (pontual e intervalar). 
Dia 26/10: prazo máximo para entrega do L5.
Dia 28/10: Aula Síncrona de exercícios (Estimação) -> aferição de freqüência.
Dia 28/10: Postagem da Lista de exercícios (L6) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 04/11 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 09/11: Prova 2 (P2) – Assíncrona (para ser realizada em 24 horas).
Dia 11/11: Video-aulas: Teste de hipóteses (proporção). 
Dia 16/11: Video-aula: Teste de hipóteses (média).
Dia 18/11: Aula Síncrona de exercícios (Teste de hipóteses para um grupo) -> aferição de freqüência.
Dia 18/10: Postagem da Lista de exercícios (L7) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 23/11 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 23/11: Video-aula: Teste de hipóteses para duas médias pareadas.
Dia 25/11: Video-aula: Teste de hipóteses para duas médias independentes
Dia 30/11: Video-aula: Teste de hipóteses para duas proporções.
Dia 02/12: Aula Síncrona de exercícios (Teste de hipóteses para dois grupos) -> aferição de freqüência.
Dia 02/12: Postagem da Lista de exercícios (L8) que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 07/12 (Seg) ->
aferição da frequência.
Dia 09/12: Prova 3 (P3) – Assíncrona (para ser realizada em 24 horas).
Dia 16/12: Nova avaliação (REC): Assíncrona para ser realizada em 24h.

Total: 8 aulas síncronas (22%)
Total: 28 aulas assíncronas (78%)
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