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Carga horária de extensão (em horas, se
houver):
 

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (ProEC):

Ementa:
Estimação pontual e intervalar. Teste de hipóteses. Regressão linear simples. Regressão linear múltipla.

Conteúdo programático:

1 - INFERÊNCIA
·    Estimação pontual e intervalar
·    Testes de hipóteses

2 - RERESSÃO LINEAR SIMPLES

· Modelo estatístico

· Estimação;

· Testes de hipóteses;

· Intervalo de confiança para os parâmetros;

· Análise de resíduos diagnósticos.

3 - RERESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

· Modelo estatístico;

· Estimação;

· Testes de hipóteses;



· Intervalo de confiança para os parâmetros;

· Análise de resíduos;

· Seleção de variáveis.

Objetivos:

Objetivos gerais:
O objetivo principal desta unidade curricular é desenvolver no estudante um conjunto de competências e habilidades no que
se refere à utilização e à disseminação dos conceitos de inferência estatística e modelos de regressão. Capacitar a
interpretação das análises e conclusões estatísticas relatadas em artigos científicos.

Objetivos específicos:

Fornecer aos alunos a capacidade de planejar e executar experimentos envolvendo: o processo de coleta de
amostras; o conhecimento das distribuições de valores representativos destas; interpretação e construção de
intervalos de confiança e testes de hipóteses para vários parâmetros, tais como: média, diferença de médias,
proporções e diferenças de proporções; variâncias e comparação de variâncias; verificação da adequação do
conjunto de dados observado aos modelos estatísticos; comparação do efeito de diversos tratamentos aplicados
em amostras; verificação da existência de relação entre as variáveis estudadas através dos modelos adequados.

Metodologia de ensino:

Aulas dialogadas estimulando a reflexão, criatividade e participação ativa dos estudantes na construção do
conhecimento. Aulas práticas no laboratório de informática. Metodologias ativas poderão ser adotadas, como por
exemplo, a aprendizagem baseada em problemas ou projetos (PBL - Problem Based Learning)

Avaliação: O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela Unidade Curricular (UC) e divulgado aos alunos
no início do período letivo. O sistema adotado deve contemplar o processo de ensino e aprendizagem estabelecido
nesse Projeto Pedagógico. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação,
tal como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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