


VII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

As atividades pedagógicas não presenciais serão realizadas na plataforma Moodle, Google Meet e/ou  Zoom por 
meio de seus recursos disponíveis.

Aulas síncronas (pelo recurso GoogleMeet, Zoom ou outro mais adequado; as aulas síncronas serão gravadas e 
disponibilizadas no Moodle por 5 dias subsequentes) : 18 horas-aula;

Atividades assíncronas serão realizadas via Moodle (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas ou 
fórum de discussão): 9 horas-aula; 

Dias não letivos (feriado e semana acadêmica)- 6 horas aula

Atenção: Não é permitido ao aluno (seja por meios físicos ou digitais) disponibilizar ou repassar os dados e/ou 
arquivos que contenham a imagem e a voz dos demais colegas ou do professor para finalidade diversa daquela que 
se tem em uma aula de ensino remoto caracterizada como atividade didática, sem que para isso se tenha prévia 
autorização específica e justificativa da finalidade que se pretende dar a esse material. 

Atividades avaliativas assíncronas (avaliações e recuperação): 9 horas-aula;

Atenção a RESOLUÇÃO Nº 017/CUn/97 que dispõem sobre o regulamento dos cursos de graduação da UFSC, 
principalmente ao que trata o capítulo IV - seção I - da frequência e do aproveitamento.
A verificação da frequência será por meio da participação e entrega de atividades por ferramentas síncronas e assíncronas.

VIII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Duas avaliações escritas, 45 % de peso cada (peso total de 90%)
Média dos exercícios propostos (10%)

IX.  CRONOGRAMA AULAS TEORICAS e PRÁTICAS

A ordem das aulas pode ser modificada a critério do professor, visando melhor desenvolvimento do aprendizado da turma quanto
 aos conteúdos ministrados.

DATA ASSUNTO

16/09/2020

Apresentação da Disciplina: Programa de Aula. Datas. Conteúdo. Literatura.
        Estatística e seus objetivos.
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

23/09/2020

Exatidão e precisão dos dados. Variáveis diretas e computáveis. Dados de observações e sua
         organização Tabelas descritivas  Tipos de Variáveis em produção animal.
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

30/09/2020

Estatísticas descritivas: medidas de tendência central e  medidas de variação.
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)



07/10/2020

Distribuições de probabilidade: Binomial  
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

14/10/2020

Distribuições de probabilidade:  Poisson.
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

21/10/2020
PRIMEIRA AVALIAÇÃO – Disponibilizada em 21/10/2020 para entrega até 
24/10/2020

28/10/2020 Feriado 

04/11/2020

Distribuição  normal. Intervalos de confiança .  Construção de hipóteses. Teste de hipótese e níveis 
de significância. Comparação entre médias
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

11/11/2020

Distribuição  normal. Intervalos de confiança .  Construção de hipóteses. Teste de hipótese e níveis 
de significância. Comparação entre médias
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

18/11/2020 Semana acadêmica

25/11/2020

Coeficientes de correlação e de determinação
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)

02/12/2020

 Análise de regressão linear, estimação, estimadores e erros de estimação.
2h: síncrona
1h: assíncrona (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas e/ou fórum 
de discussão)
SEGUNDA AVALIAÇÃO – Disponibilizada em 02/12/2020 para entrega até 
05/12/2020

09/12/2020
Prova de recuperação
Recuperação liberada em 09/12/2020 e entregue em 11/12/2020
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