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ANEXO I - 

PLANO DE ATIVIDADES  

PLANO DE DISCIPLINA- ATIVIDADES ACADÊMICAS REMOTAS 

NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE 

ESTATÍSTICA APLICADA 

CÓDIGO 

GET00128 
CHT: 68 

PRÁTICA: 34 

TEÓRICA: 34 

 

ESTÁGIO: 

DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE CURSO RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA: DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 

CURSO(S) PARA O(S) QUAL (IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA: GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA 

ATIVIDADES ACADÊMICAS REMOTAS  

1 

S e A: 14/06 

Apresentação da ementa e do sistema de avaliação formativa da disciplina. (síncrona: 60 minutos) 

Revisão (assíncrona): Testes paramétricos e não paramétricos: Hipóteses nula e alternativa, erros do tipo I e II, estatística de teste, região 

crítica, nível de significância e valor-p.  

2 

S e A: 16/06 

Disponibilidade para tirar dúvidas sobre a revisão (síncrona: 45 minutos) 

Revisão (assíncrona): Testes paramétricos e não paramétricos (continuação) 

3 

S e A: 21/06 

Análise de dados reais 1: discussão da demanda de um cliente, planejamento, classificação das variáveis, metodologias e procedimentos 

a adotar nas análises com os dados fornecidos (síncrona: 60 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: planejamento, metodologias e análises a adotar 

(data de entrega: 25/06)  

4 

S e A: 23/06 

Análise de dados reais 1: manipulação e crítica do banco de dados e comando associados no R (síncrona: 90 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: Manipulação do banco de dados 

(data de entrega: 28/06) 

5 

S e A: 28/06 

Análise de dados reais 1: análises descritivas e comandos associados no R (síncrona: 60 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: análise descritiva 

(data de entrega: 05/07)  

6 

S e A: 30/06 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: análise descritiva – continuação 

7 

S e A: 05/07 

Análise de dados reais 1: análises inferenciais e comandos associados no R (síncrona: 60 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: análise inferencial 

(data de entrega: 12/07) 

8 

S e A: 07/07 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: análise inferencial - continuação 

9 

S e A: 12/07 

Análise de dados reais 1: Discussão dos resultados e formas de apresentação, com ênfase em relatório técnico (síncrona: 60 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: discussão de resultados e apresentação dos resultados ao cliente 

na modalidade de relatório 

(data de entrega: 19/07) 

10 

S e A: 14/07 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos)  

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da saúde: discussão de resultados e apresentação dos resultados ao cliente 

na modalidade relatório - continuação 

11 

S e A: 19/07 

Análise de dados reais 2: discussão da demanda de um cliente, planejamento, metodologias e procedimentos a adotar nas análises com 

os dados fornecidos (síncrona: 30 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da segurança pública: planejamento, metodologias e análises a adotar 

(data de entrega: 23/07) 

12 

S e A: 21/07 

Análise de dados reais 2: manipulação e crítica do banco de dados e comando associados no R (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da segurança pública: Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados 

(data de entrega: 26/07) 

13 

S e A: 26/07 

Análise de dados reais 2: análises descritivas e inferenciais e comandos associados no R (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da segurança pública: análise descritiva e inferencial 

(data de entrega: 02/08)  

14 

S e A: 28/07 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos)  

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da segurança pública: análise descritiva e inferencial - continuação 

15 

S e A: 02/08 

Análise de dados reais 2: Discussão dos resultados e formas de apresentação, com ênfase em confecção de slides (síncrona: 90 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da segurança pública: discussão de resultados e apresentação ao cliente na 

modalidade slides 

(data de entrega: 09/08) 

16 

S e A: 04/08 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos)  
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Atividade prática (assíncrona): análise de dados reais – área da segurança pública: discussão de resultados e apresentação ao cliente na 

modalidade slides - continuação 

17 

S e A: 09/08 

Pesquisa prática de campo: planejamento, tema, variáveis, população alvo, objetivos, tamanho de amostra, coleta de dados primários via 

questionários. Construção de questionários (síncrona: 90 minutos) 

Atividade prática (síncrona): planejamento da pesquisa de interesse: de tema, objetivos, variáveis, métodos e cronograma 

(data de entrega: 13/08)  

18 

S e A: 11/08 

 Pesquisa prática de campo: Construção de questionários - continuação. (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): elaboração do questionário para pesquisa de interesse do aluno 

(data de entrega: 16/08) 

19 

S e A: 16/08 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): coleta dos dados 

(data de entrega: 23/08 

20 

S e A: 18/08 

Pesquisa prática de campo: análises: crítica dos dados (síncrona: 30 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): coleta dos dados – continuação 

21 

S e A: 23/08 

Pesquisa prática de campo: banco de dados, análises e resultados (síncrona: 30 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): manipulação/crítica de dados 

(data de entrega: 27/08) 

Atividade prática (assíncrona): análises descritiva e inferencial dos dados da pesquisa prática de campo 

(data de entrega: 01/09)  

22 

S e A: 25/08 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos) 

Atividade prática (assíncrona): análises descritiva e inferencial dos dados - continuação 

23 

S e A: 30/08 

Disponibilidade para tirar dúvidas de atividades práticas propostas (síncrona: 45 minutos)  

Atividade prática (assíncrona): análises descritiva e inferencial dos dados – continuação 

PRAZO FINAL PARA ENTREGA DE QUALQUER ATIVIDADE PRÁTICA PENDENTE (PRAZO DE ENTREGA VENCIDO) 

24 

A: 01/09 

Atividade prática (assíncrona): Trabalho Final - elaboração de slides de apresentação 

(data de entrega: 08/09)  

25 

A: 06/09 

Ponto Facultativo  

Atividade prática (assíncrona): Trabalho Final - elaboração de slides de apresentação – continuação 

26 

S: 08/09 

Apresentação de Trabalhos Finais (síncrona: 15 minutos para cada aluno) com divulgação das notas no mesmo dia 

27 

S: 13/09 

Apresentação de Trabalhos Finais (síncrona: 15 minutos para cada aluno) com divulgação das notas no mesmo dia 

28 

S: 15/09 

Apresentação de Trabalhos Finais (síncrona: 15 minutos para cada aluno) com divulgação das notas no mesmo dia  

Divulgação de médias 

29 

A: 20/09 

VS 

30 

A: 22/09 

Resultado Final 

As atividades síncronas representam 29,8% da carga horária total da disciplina 

AMBIENTES VIRTUAIS INSTITUCIONAIS USADOS (EX.GOOGLE CLASSROOM, PLATAFORMA CEAD- MOODLE) 

GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET 

FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (EX. E-MAIL, SITES, REDES SOCIAIS,  ENTRE OUTRAS) 

EMAIL, FÓRUNS NO CLASSROOM E FORMULÁRIOS GOOGLE 

AVALIAÇÃO FORMATIVA (EX. PORTFÓLIO, FÓRUNS, LISTA DE EXERCÍCIOS E TESTES, ESTUDO DE CASO, DEBATES, RESENHAS, ENTRE OUTRAS) 

AVALIAÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DE ATIVIDADES SEMANAIS OU QUINZENAIS PRÁTICAS + TRABALHO FINAL, QUE SERÃO 

REALIZADOS DENTRO OU FORA DO HORÁRIO DE AULA, DE ACORDO COM A POSSIBILIDADE DO ALUNO.  

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA ATENDER ESTUDANTES QUE NÃO TÊM ACESSO DIGITAL ADEQUADO OU APRESENTAM ALGUMA NECESSIDADE 

ESPECIAL 

CASO SEJAM IDENTIFICADOS ALUNOS SEM VIABILIDADE DE ACESSO DIGITAL ADEQUADO, HAVERÁ MATERIAL DIDÁTICO DE 

APOIO (ARQUIVOS DE TEXTO E/OU VÍDEOS) COMPARTILHADO NO CLASSROOM. ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ RELATO DE ALUNOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CADA CASO DEVERÁ SER AVALIADO INDIVIDUALMENTE E SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES DE 

INSTÂNCIAS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE. 

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS ONLINE 
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NÃO IDENTIFIQUEI ACERVO DIGITAL (E-BOOK) DISPONÍVEL, MAS FORAM SOLICITADOS A UFF A COVERSÃO DIGITAL DOS LIVROS 

QUE CONSTAM NA BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA: 

BUSSAB, W.O. e MORETTIN, P.A.Estatística Básica, 7ª edição. Saraiva, 2011 

MOORE, D.S.A Estatística Básica e Sua Prática, 5ª Edição. Editora LTC, 2011 

 

 

 

NÚBIA KARLA DE OLIVEIRA ALMEIDA 

PROFESSOR 

DATA 11/06/2021 

 

 

 

___________________________________ 

CHEFE DE DEPARTAMENTO/ COORDENADOR 

DATA _____/_____/_____ 
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A disciplina acima foi ministrada em 2020-2 por você? 

( X ) SIM  (   ) NÃO 

 

Se sim, o plano de atividades permanece o mesmo do período anterior?  

(   ) SIM  ( X ) NÃO   

 

 

Observação: Houve pequenas alterações na distribuição de conteúdos e atividades. 

 

 

 

 

NÚBIA KARLA DE OLIVEIRA ALMEIDA 

PROFESSOR 

DATA 11/06/2021 

 

 

 

___________________________________ 

CHEFE DE DEPARTAMENTO/ COORDENADOR 

DATA _____/_____/_____ 
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