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1) Identificação
Disciplina: INE7002 - Estatística para Administradores II
Turma(s): 03316
Carga horária: 72 horas-aula         Teóricas: 72         Práticas: 0
Período: 1º semestre de 2020

2) Cursos
- Administração (316)

3) Requisitos
- Administração (316)

• INE7001 - Estatística para Administradores I

4) Professores
- Adriano Ferreti Borgatto (adriano.borgatto@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
- Professor: Adriano Ferreti Borgatto
- e-mail: adriano.borgatto@ufsc.br
- Disciplina INE7002: obrigatória (Fase 3)
- O curso será ministrado com 40% da carga horária síncrona e 60% da carga horária assíncrona.
- Aulas síncronas serão realizadas através do recurso BigBlueButton que está integrado ao ambiente virtual
Moodle ou do recurso Meet (GSuite google) disponibilizando o link no Moodle, nos mesmos dias e horários
previstos para as aulas presenciais da turma 03316, segundas-feiras, das 18h30min às 20h10min, quartas-feiras
das 18h30min às 20h10min. Entende-se que não necessariamente toda a duração da aula será ocupada, mas
presume-se que o início será realizado nos horários previstos. 
- A frequência dos alunos será aferida através da participação nas aulas síncronas e nas listas de exercícios
postadas no Moodle. Estima-se aproximadamente 40% das aulas serão realizadas na modalidade síncronas e 8
listas de exercícios, conforme o cronograma detalhado. 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.
- A ausência do aluno em aula síncrona será compensado marcando horário para dúvidas em relação ao conteúdo
ministrado na aula síncrona.
- TODAS as aulas síncronas serão GRAVADAS e disponibilizadas o mais rapidamente possível para os alunos
diretamente ou por meio de links no ambiente virtual Moodle (permitindo o posterior acesso caso ocorram
problemas com acesso à internet por parte dos alunos). 
- Toda parte teórica da disciplina será ministrada na modalidade assíncronas disponibilizando os slides e os
vídeos com a explicação da teoria disponibilizada nos slides.
- As aulas síncronas serão realizadas para a resolução e explicação de exercícios práticos referente a teoria
disponibilizada nos vídeos postados Moodle.
- Nas aulas síncronas, se houver problemas com o acesso à internet por parte do professor, ou problemas com a
infraestrutura da UFSC, que inviabilizem o início ou continuação de alguma aula, será gravada a aula e
disponibilizada para os alunos na modalidade assíncrona.
- Todo o material de apoio será disponibilizado no ambiente virtual Moodle: incluindo os textos com os
conteúdos, slides das aulas, vídeos, listas de exercícios (e seus gabaritos), links e arquivos de dados.
- Para melhor aproveitamento das aulas síncronas é obrigatório o aluno assistir previamente as videoaulas do
material disponibilizado pelo professor.
- Os alunos devem estar cientes de que esta disciplina exige tempo de dedicação (leitura e resolução de
exercícios) extraclasse.
- O professor usará a ferramenta Fórum de notícias para divulgar informações sobre a disciplina para todos os
alunos.
- 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 ser realizados chats para discussão de tópicos da disciplina em horários acordados com os alunos. 
- Os alunos podem e devem entrar em contato com o professor através do e-mail adriano.borgatto@ufsc.br
sempre que tiverem necessidade de esclarecimentos sobre a disciplina.

9) Avaliação
Devido às características do período de pandemia a avaliação da disciplina sofreu modificações tanto em termos
de forma quanto em termos da proporção da nota final atribuída para cada tipo de atividade. 
- Três provas escritas individuais, realizadas de forma assíncrona através do recurso Questionário disponível no
ambiente virtual Moodle:
 -- Uma para Teoria da Probabilidade, Probabilidade Condicional, Distribuições Discretas;
 -- Uma para Distribuição Normal, Estimação;
 -- Uma para Teste de Hipóteses.
- 8 listas de exercícios práticos que serão disponibilizados no Moodle terão que ser resolvidos e postados pelo
aluno no Moodle em data pré-estabelecida

Chamando de P1, P2 e P3 as notas das provas e de L de listas de exercícios, a média final antes da Recuperação
(MF) será:
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MF=(P1+P2+P3+L)/4

Será considerado aprovado o aluno que com frequência suficiente (75%) obtenha MF maior ou igual a 6,0
(SEIS).
O aluno que, por motivo justificado previsto na legislação, além de problemas de acesso a internet, não realizar
uma das avaliações (P1, P2 ou P3), tem até 72 horas após a data de realização da avaliação para requerer junto à
secretaria do INE (ine@contato.ufsc.br) a realização de uma prova de "Reposição". As provas de "Reposição"
serão realizadas em data e horário acordado com o Professor.

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
Dia 4/3: Revisão do conteúdo da disciplina INE7001
Dia 9/3: Conceitos iniciais
Dia 11/3: Aula de exercícios
Dia 16/3: Início da Teoria da probabilidade
Dia 31/8: Aula síncrona introdutória
Dia 2/9: Postagem da videoaula (Teoria da probabilidade)
Dia 9/9: Aula síncrona de Exercícios – Teoria da probabilidade -> aferição da frequência
Dia 9/9: Postagem da Lista de exercícios 1 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 14/9 -> aferição da
frequência
Dia 10/9: Postagem da videoaula (Probabilidade condicional)
Dia 16/9: Aula síncrona de Exercícios – Probabilidade condicional -> aferição da frequência
Dia 16/9: Postagem da Lista de exercícios 2 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 21/9 -> aferição da
frequência
Dia 17/9: Postagem de duas videoaulas (Variável aleatória discreta / Distribuição binomial)
Dia 23/9: Aula síncrona de Exercícios – Distribuição binomial -> aferição da frequência
Dia 23/9: Postagem da Lista de exercícios 3 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 28/9 -> aferição da
frequência
Dia 24/9: Postagem da videoaula (Distribuição Poisson)
Dia 30/9: Aula síncrona de Exercícios – Distribuição Poisson -> aferição da frequência
Dia 30/9: Postagem da Lista de exercícios 4 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 5/10 -> aferição da
frequência
Dia 5/10: Aula síncrona da Revisão da Prova 1 -> aferição da frequência
Dia 7/10: Prova 1 – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
Dia 9/10: Postagem de duas videoaulas (Distribuição Normal Padrão / Distribuição Normal)
Dia 19/10: Aula síncrona de Exercícios – Distribuição Normal -> aferição da frequência
Dia 19/10: Postagem da Lista de exercícios 5 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 26/10 -> aferição da
frequência
Dia 21/10: Postagem de duas videoaulas (Estimação Pontual / Estimação Intervalar)
Dia 28/10: Aula síncrona de Exercícios – Estimação -> aferição da frequência
Dia 28/10: Postagem da Lista de exercícios 6 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 4/11 -> aferição da
frequência
Dia 4/11: Aula síncrona da Revisão da Prova 2 -> aferição da frequência
Dia 9/11: Prova 2 – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
Dia 11/11: Postagem de duas videoaulas (Teste de hipótese para uma média / Teste de hipótese para uma
proporção)
Dia 18/11: Aula síncrona de Exercícios – Teste de hipóteses para um grupo -> aferição da frequência
Dia 18/10: Postagem da Lista de exercícios 7 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 23/11 -> aferição da
frequência
Dia 23/11: Postagem da videoaula (Teste de hipótese para duas médias pareadas)
Dia 25/11: Postagem de duas videoaulas (Teste de hipótese para duas médias independentes / Teste de hipótese
para duas proporções)
Dia 2/12: Aula síncrona de Exercícios – Teste de hipóteses para dois grupos -> aferição da frequência
Dia 2/12: Postagem da Lista de exercícios 8 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 7/12 -> aferição da
frequência
Dia 7/12: Aula síncrona da Revisão da Prova 3 -> aferição da frequência
Dia 9/12: Prova 3 – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
Dia 16/12: Prova de Recuperação – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
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