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Ementa: 
 
Introdução à teoria das probabilidades. Cálculo de estatísticas descritivas. Construção de gráficos e 
tabelas. Conceitos de variáveis aleatórias. Distribuições discretas e continuas. Estudo das 
distribuições amostrais. Comparação entre as principais técnicas de amostragem. Cálculo de 
intervalos de confianças e dimensionamentos de amostras. Aplicações de Controle Estatístico de 
Processos. Introdução à inferência estatística. Realização de testes de hipótese. 
 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Conhecer os conceitos e 

ferramentas básicas da 
probabilidade e inferência 
estatística. 

• Avaliar as suposições 
necessárias para a 
aplicação de cada 
ferramenta estatística. 

• Aplicar algumas das 
técnicas estatísticas em 
situações reais. 

• Relacionar os conceitos com 
a prática da Engenharia 
Elétrica. 

 
 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Revisar conceitos 

estudados em disciplinas 
anteriores que possam 
auxiliar no bom 
aproveitamento do curso. 

• Identificar situações reais 
nas quais o conteúdo da 
disciplina possa ser 
aplicado. 

• Identificar os dados 
necessários para a 
resolução dos problemas 
propostos.  

• Desenvolver análise crítica 
e o raciocínio lógico. 

• Compreender a leitura 
técnica e extrapolar 
conhecimentos. 

• Aplicar as ferramentas 
estudadas de forma 
integrada e multidisciplinar. 

 
 

Atitudes e Valores  
 
• Estudar o conteúdo da 

disciplina. 
• Procurar fontes diversas de 

informação, tais como livros 
e artigos científicos. 

• Cumprir com pontualidade e 
ética as tarefas indicadas 
pelo professor. 

• Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de 
aprendizado.  

• Utilizar de forma ética os 
conhecimentos adquiridos 
com o necessário 
comprometimento 
profissional. 
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Conteúdo Programático: 
 
1. Introdução à Teoria das Probabilidades. 

1.1. Os conceitos de: experimento aleatório; espaço amostral; evento e probabilidade. 
1.2. Os axiomas de Kolmogorov e propriedades elementares das probabilidades. 
1.3. Probabilidades condicionais e o teorema de Bayes. 
1.4. Independência entre eventos. 

2. Organização e sumarização de dados. 
2.1. Os conceitos de: população; variável; distribuição de uma variável e amostra. 
2.2. Representações gráficas e tabulares de conjuntos de dados. 
2.3. Medidas resumo de conjuntos de dados: Medidas de posição, variabilidade e simetria. 
2.4. Os conceitos de exatidão e precisão; “outliers” e Boxplot. 

3. Variáveis sob uma perspectiva probabilística. 
3.1. Os conceitos de variável aleatória; função de distribuição (acumulada) de probabilidade; 

função de probabilidade e função densidade de probabilidade. 
3.2. Esperança matemática; variância e suas propriedades. 
3.3. Distribuição de probabilidades conjunta e marginais; independência entre variáveis 

aleatórias; covariância e coeficiente de correlação 
4. Distribuições discretas especiais: Binomial; Hipergeométrica e Poisson. 
5. Distribuições contínuas especiais: Uniforme; Exponencial e Normal.  
6. Teorema Central do Limite e as distribuições amostrais t-Student, Quiquadrado e F. 
7. Amostragem probabilística e não probabilística. 
8. Estimação pontual e por intervalos para média, proporção e variância. Dimensionamento de 

amostras. 
9. Controle Estatístico de Processos: As cartas de controle X-barra e R; conceitos de 

estabilidade e capacidade de processos. 
10. Teste de Hipótese: conceitos básicos; testes de hipóteses para média, proporção e variância. 
 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas dialogadas da teoria com resolução de diversos exercícios baseados em dados 
provenientes de situações práticas, intercaladas com aulas de exercício.  
Uso de ferramentas de informática. 
Estudo com pesquisa.  
Listas de exercício para serem resolvidas fora do horário de aulas. 
 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
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Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 6. ed. São 
Paulo: Thomson Pioneira, 2012.  

• MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 7. ed. São 
Paulo: Edusp, 2010. 

• MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para 
Engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
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• MEYER, P. L. Probabilidade, Aplicações à Estatística. 2. ed. (1983) 7. reimpr. Rio de 
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