
 PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Estatística e Monitoramento Pesqueiro 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 32 h.a. Práticas: 08 h.a. 

Docente Responsável: Ariana Guimarães 

 

EMENTA 

 A estatística como método científico; A estatística pesqueira no Brasil; Introdução à 
estatística; Noções estatísticas; Dados pesqueiros; Levantamento amostral; Coleta 
sistemática de informações sobre a atividade pesqueira; Delineamentos amostrais 
aplicados a pescarias comerciais; Metodologia de Coleta; Metodologia de estimação; 
Processamento e análise de dados.  

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Conhecer as metodologias de monitoramento das pescarias e de estatística pesqueira 
 

Específicos 

 Proporcionar ao aluno noções de estatística pesqueira básica; 

 Desenvolver atividades de monitoramento de dados pesqueiros; 

 Analisar dados pesqueiros; 

 Emitir relatórios simplificados de dados pesqueiros 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 A estatística como método científico 

 Introdução à estatística e coleta de dados 

 Estatística pesqueira no Brasil 
 

Unidade II – Descrição de dados 

 Introdução 

 Técnicas para descrição de dados 

 Tabela de frequência 

 Representação gráfica da distribuição 

 Regras básicas para confecção de gráficos 
 

Unidade III – Tendência central e dispersão 

 Introdução 

 Medidas de tendência central 

 Medidas de dispersão 

 Censo e Amostragem 
 

Unidade IV 

 Dados pesqueiros 



 Tipos de dados pesqueiros 

 Coleta sistemática de informações sobre a atividade pesqueira 

 Levantamentos amostrais de dados básicos da pesca 
 

Unidade V 

 Delineamentos amostrais aplicados a pescarias comerciais; 

 Delineamento amostral com controle parcial de frotas em todos os locais; 

 Delineamento amostral com controle parcial de dias e frotas em todos os locais; 

 Delineamento amostral com controle parcial de dias, frotas e locais 

 Esquema amostral; 

 Metodologia de estimação. 
 

Unidade VI 

 Amostragem aleatória proporcional; 

 Amostragem aleatória simples de parte dos locais de desembarque ; 

 Amostragem aleatória estratificada com base no volume desembarcado por local; 

 Esquema amostral; 
 

Unidade VII 

 Metodologia de Coleta 

 Metodologia de estimação 

 Processamento e análise dos dados 

 Relatório simplificado de estatística pesqueira  
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas e sempre que possível contendo exemplos práticos; 

 Aulas utilizando recursos audiovisuais e explorando ao máximo imagens; 

 Estudos dirigidos, leitura e discussão de textos complementares, apresentação de 
vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem; 

 Aulas práticas de coleta de dados em campo; 

 Aulas práticas de análise de dados no laboratório de informática; 

 Palestras com profissionais da área de estatística pesqueira; 

 Disponibilização de material bibliográfico em meio digital. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a 
aprendizagem do aluno por meio de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 Avaliação contínua dos conteúdos discutidos; 

 Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, 
tais como: estudo dirigido, seminários, pesquisas etc; 

 Relatórios das aulas práticas.  
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 Quadro branco, marcador e apagador para quadro branco;  

 Computador e data show; Utilização de textos, exercícios, planilhas, quadros e tabelas 
impressos;  

 Saídas de campo para coleta de dados pesqueiros; 

 Laboratório de informática para análise dos dados. 
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