
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR   

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Estatística Geral (ESTG) 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 2º  

Carga Horária: 40h Horas Teórica: 40h Horas Prática: 0h 

Docente Responsável: Evaldo Marcos Ascendino Pereira 
 

EMENTA 

 
Introdução (História, conceitos, funções e aplicações); Estatística Descritiva (Dados 
estatísticos; apresentação de dados; variável; tabelas e gráficos); Distribuição de 
frequências; histograma e polígono de frequências; Medidas de Centralidade (Média 
Aritmética, Mediana e Moda, Medidas de dispersão (Amplitude, variância, desvio padrão, 
erro padrão da média, coeficiente de variação), Medidas de Centralidade e dispersão para 
dados agrupados; Análise de Variância e testes de Hipóteses (Noções básicas).  
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 
 

• Proporcionar aos alunos do curso de Tecnologia em Agroecologia o conhecimento 
das técnicas do método estatístico, levando-os a perceber a importância da 
estatística na análise e interpretação de dados qualitativos e quantitativos, além de 
oferecer condições para a realização do controle estatístico de uma pesquisa, 
desde a coleta de dados até a tomada de decisão. 

 
Específicos 
 

• Conhecer a história, os conceitos e aplicações da estatística nas diversas áreas do 
conhecimento; 

• Conhecer os diferentes tipos de variáveis e dados estatísticos, bem com as 
diferentes formas de apresentação de dados estatísticos, seja na forma tabular, 
seja na forma gráfica;  

• Estudar as distribuições de frequências para dados isolados e agrupados; 

• Estudar as diferentes medidas de centralidade e de dispersão para dados isolados 
e para dados agrupados; 

• Estudar as noções básicas de Análise de Variância e Testes de Hipóteses. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

I. Introdução à estatística 
 

1. História da estatística; 
2. Divisão da estatística (descritiva e inferencial ou indutiva); 
3. População e amostra; 
4. Variáveis qualitativas e quantitativas; 
5. Dados estatísticos (discretos, contínuos, nominais e ordinais).  

 
II. Tabelas estatísticas e gráficos estatísticos  
 

1. Definição e componentes das tabelas estatísticas; 
2. Tipos de tabelas estatísticas (temporal, geográfica, específica e conjugada); 
3. Definição de gráficos estatísticos; 
4. Tipos de gráficos estatísticos (dispersão, linear, em barras, em colunas, em 

setores, cartogramas e pictogramas); 
5. Normas da ABNT para elaboração de tabelas e gráficos estatísticos. 

 
III. Distribuição de frequências  

 
1. Definição de distribuição de frequências; 
2. Elementos de uma distribuição de frequências (amplitude total, classe, limites de 

classe, número de classes e ponto médio); 
3. Tipos de frequências (frequência total, frequência absoluta e relativa, frequência 

acumulada absoluta e relativa); 
4. Representação gráfica de uma distribuição (histograma, polígono de frequência 

absoluta e polígono de frequência acumulada - ogiva de Galton). 
 

IV. Medidas de centralidade 
 

1. Definição de medidas de centralidade; 
2. Média aritmética para dados isolados e agrupados; 
3. Mediana para dados isolados e agrupados; 
4. Moda para dados isolados e agrupados; 
5. Separatrizes (quartis, decis e percentis). 

 
V. Medidas de dispersão 

 
1. Definição de medidas de dispersão; 
2. Amplitude total; 
3. Variância para dados isolados e agrupados; 
4. Desvio padrão para dados isolados e agrupados; 
5. Coeficiente de variação e erro padrão da média. 

 
VI. Análise de variância e testes de hipóteses  

 
1. Definição de análise de variância; 
2. Hipóteses para construção de uma análise de variância; 
3. Definição de testes de hipóteses; 
4. Procedimentos para testes de hipóteses. 

 
 



 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
Aulas expositivas com o uso de recursos audiovisuais e computacionais para um 

processo ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais e em 
grupos, apresentações de seminários e resolução de listas de exercícios. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

A avaliação se dará de forma continuada:  

• Avaliação imediata, realizada em sala de aula: os alunos serão avaliados a partir 
de sua participação e dos questionamentos levantados durante as aulas;  

• Avaliação a posteriori: os alunos serão avaliados em decorrência de sua 
participação em atividades realizadas após a aula, tais como: realização de 
pesquisas, trabalhos em grupo e resolução de listas de exercícios individual e/ou 
em grupo, além das avaliações escritas individuais.  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Quadro branco, pincel e apagador; computador e projetor de slides (data show); 
programas computacionais de estatística e material didático (livro e/ou apostila). 

 

PRÉ-REQUISITO 

� Matemática Aplicada (MAT) 
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