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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  ESTATÍSTICA I     (CÓD.  ENEC60015)   PERÍODO: 3º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 
 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 1.1. Distribuição de frequência. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

3 1.1. Distribuição de frequência. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

4 1.2. Medidas de tendência central (média, 

mediana, moda, quartis e Box Plots). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

5 1.2. Medidas de tendência central (média, 

mediana, moda, quartis e Box Plots). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

6 1.2. Medidas de tendência central (média, 

mediana, moda, quartis e Box Plots). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

7 1.3. Medidas de dispersão (amplitude, 

variância e desvios médio e padrão). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 
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8 1.3. Medidas de dispersão (amplitude, 

variância e desvios médio e padrão). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

9 1.3. Medidas de dispersão (amplitude, 

variância e desvios médio e padrão). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

10 1.4. Medidas de assimetria e curtose. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

11 1.4. Medidas de assimetria e curtose. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

12 1.5. Covariância e correlação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

13 1.5. Covariância e correlação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

 

14 
Aula prática no excel 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

 

15 
Aula prática no excel 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

16 Semana de Prova.    

17 Prova A.   



 

3 

 

18 2.1. Medida de probabilidade. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e respondida 

em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

19 2.2. Axiomas de probabilidade 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e respondida 

em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

20 2.2. Axiomas de probabilidade 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e respondida 

em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

21 2.3. Teoremas de cálculo de probabilidade 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

22 2.3. Teoremas de cálculo de probabilidade 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

23 

3.1. Distribuição de probabilidade discreta: 

Bernoulli, Binomial e Poisson (suas média, 

variância e simbologia). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

24 
3.1. Distribuição de probabilidade discreta: 

Bernoulli, Binomial e Poisson (suas média, 

variância e simbologia). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

25 
3.1. Distribuição de probabilidade discreta: 

Bernoulli, Binomial e Poisson (suas média, 

variância e simbologia). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 
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26 
3.1. Distribuição de probabilidade discreta: 

Bernoulli, Binomial e Poisson (suas média, 

variância e simbologia). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

27 

3.2. Distribuição de probabilidade contínua: 

Normal, Qui-quadrado, t de Student e F de 

Snedecor (suas média, variância e 

simbologia).  

3.3. Análise das tabelas de distribuições já 

calculada no fim do livro de estatística de 

referência 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

28 

3.2. Distribuição de probabilidade contínua: 

Normal, Qui-quadrado, t de Student e F de 

Snedecor (suas média, variância e 

simbologia).  

3.3. Análise das tabelas de distribuições já 

calculada no fim do livro de estatística de 

referência 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

29 

3.2. Distribuição de probabilidade contínua: 

Normal, Qui-quadrado, t de Student e F de 

Snedecor (suas média, variância e 

simbologia).  

3.3. Análise das tabelas de distribuições já 

calculada no fim do livro de estatística de 

referência 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 
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30 Feriado. 
 

  

31 

3.2. Distribuição de probabilidade contínua: 

Normal, Qui-quadrado, t de Student e F de 

Snedecor (suas média, variância e 

simbologia).  

3.3. Análise das tabelas de distribuições já 

calculada no fim do livro de estatística de 

referência 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

32 

3.2. Distribuição de probabilidade contínua: 

Normal, Qui-quadrado, t de Student e F de 

Snedecor (suas média, variância e 

simbologia).  

3.3. Análise das tabelas de distribuições já 

calculada no fim do livro de estatística de 

referência 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação aos 

resumos de capítulo e lista, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

33 Aula prática no Excel. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e 

recursos tecnológicos a depender da 

capacidade do aluno. 

34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 
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36 
Vista de Prova.   

 

37 
Prova de Segunda Chamada.   

38 Semana de 2ª chamada - 20-25/06.   

39 Prova Final.   

40 
Semana de Prova final - 27/06 a 

02/08 
  

Atualizado em abril/2016. 


