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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Iden�ficação da
Disciplina

  Esta�s�ca Aplicada à Geografia, 1º Período                                                         
   

Modalidade/Curso Geografia/Licenciatura

Pré-Requisitos Não possui

Responsável Prof. Dr. Paulo Henrique Pereira Pinto

Horários Quarta-feira, vesper�no

 

Obje�vo geral

Possibilitar ao aluno a compreensão dos métodos básicos em esta�s�ca aplicados às ciências
humanas e da Terra.

 

Ementa

Esta�s�ca descri�va básica; elementos de probabilidade; distribuição de probabilidade direta e con�nua;
noções e técnicas de amostragem; noção de es�ma�va de parâmetros populacionais; principio e teste
de hipóteses; análise de correlação e regressão linear e múl�pla; u�lização do SPSS em metodologia
esta�s�ca. Esta�s�ca Não-Paramétrica.

 

Conteúdo Programá�co

As fases do método esta�s�co e sua aplicação na geografia.

Noções sobre amostragem.

Apresentação de dados em tabelas.

Apresentação de dados em gráficos.

Medidas de tendência central.

Medidas de dispersão.

Coeficiente de variação.

Noções sobre correlação.

Fórmula de Sturges.
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Noções sobre regressão.

Noções de aplicações esta�s�cas com EXCEL.

 

Metodologia

As aulas poderão ser exposi�vas, com leitura compar�lhada e/ou com leitura dirigida.

Poderá ser u�lizada a metodologia de sala de aula inver�da.

Resolução de problemas em sala de aula e a�vidades prá�cas de pesquisa.

 

 

Critérios de Avaliação

O processo de aprendizagem será avaliado subje�vamente por meio da frequência, par�cipação
nas aulas e excussão das a�vidades.

As avaliações obje�vas serão dividas em duas unidades U1 e U2.

Sendo a primeira unidade composta pela soma das notas de uma avaliação escrita dissertação,
individual com ou sem consulta bibliográfica (U1-A1) e a apresentação de seminários temá�cos
ou uma segunda avaliação escrita dissertação, individual com ou sem consulta bibliográfica (U1-
A2).

A unidade dois (U2) será composta pela média aritmé�ca/ponderada ou somas das notas ob�das
nos trabalhos prá�cos e teóricos desenvolvidos durante a disciplina.

 

Os critérios de avaliação seguem a Resolução Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de
1997.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE PEREIRA PINTO, Chefe de
Departamento, em 25/11/2019, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0290165 e
o código CRC A6F6FAE9.
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