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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2011.1 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 Estatística 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

68H 3º 

 
EMENTA 

Estatística: A Ciência. Conceitos básicos de estatística. Fases do trabalho estatístico. Séries. 

Representação Gráfica e tabular. Estatística Descritiva. Distribuição de freqüência. Medidas 

de posição. Medidas de Dispersão. Medidas de assimetria. Probabilidades. Variáveis. 

Principais distribuições discretas. Principais distribuições contínuas. Amostragem e 

distribuição amostral. Estimação de parâmetros. Testes de Hipóteses. Análise das Séries 

temporais e Correlação Simples. Números Índices. 

OBJETIVOS 
GERAL: 
Introduzir noções básicas de Estatística Descritiva e Probabilidade, tendo em vista a necessidade do 
emprego da mesma em sua área bem como familiarizar o estudante com a terminologia e as principais 
técnicas da estatística. 
 
ESPECÍFICOS: 
Desenvolver a capacidade crítica e analítica do estudante através da discussão de exercícios e 
problemas. 
Capacitar o aluno a desenvolver os principais modelos de elaboração de gráficos, identificando o mais    
apropriado para cada situação; 
Discutir assuntos de estatística relacionados com a profissão do contador  
Fazer com que o aluno seja capaz de criticar cada modelo apresentado a partir de sua experiência 
profissional e do material bibliográfico disponibilizado.  
Relacionar conhecimentos contábeis com os estatísticos; 
Conhecer a inter-relação existente entre a probabilidade estatística e matemática e seus axiomas;    
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PERFIL DO EGRESSO 

O egresso do curso de Ciências Contábeis da FAT deve estar apto a compreender as questões 

socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno domínio das 

responsabilidades funcionais, envolvendo produção e utilização de relatórios contábeis, 

auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e  de quantificações de informações 

financeiras, patrimoniais e governamentais. Espera-se que ele não apenas esteja apto a 

contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia, sob o ponto de vista 

econômico-financeiro, mas também possa tratar a Contabilidade como instrumento de apoio à 

cidadania. O pressuposto fundamental é o de que, neste limiar de século, as organizações 

devem ser exigidas a prestar contas mais amplas sobre os efeitos sociais de suas atividades. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conceitos básicos de estatística, fases do método estatístico.  
População, amostra e séries estatísticas. 

 
Distribuição de freqüência. 
Representação gráfica de uma distribuição de freqüência 
Medidas de posição e de dispersão. 
Medidas de assimetria e curtose 

 
Teoria Geral das probabilidades: Definição, teoremas e axiomas, análise combinatória, 
probabilidade condicional: eventos dependentes e independentes, teorema do produto, 
probabilidade total e de BAYES. 
Distribuição Discreta de probabilidade: Valor esperado, Variância e desvio-padrão. 
Distribuição binomial e de Poisson. 
Distribuição Hipergeométrica. 
 
Distribuição Contínua de probabilidade: Distribuição Normal e exponencial. 
Amostragem e Estimativa. 
 
Intervalo de Confiança e teste de hipótese 
Correlação simples. 
Números Índices. 

 

METODOLOGIA 
Nossa postura metodológica considera os conhecimentos prévios dos alunos, possibilitando a 
estes, instrumentais para que possam pensar a Estatística de modo relacional. Para isso, 
utilizaremos recursos metodológicos que privilegiem tanto trabalho individual quanto em 
grupo, tais como: 
Estudo dirigido, aulas expositivas, seminários, resolução de listas de exercícios, dvds,  
laboratório de informática, discussão de textos e trabalho em grupo,  entre outros.    
Entende-se que algumas posturas e opções aqui apresentadas podem ser reavaliadas. 
 

 

AVALIAÇÃO 
O instrumento de avaliação consistirá na observação contínua, as discussões, a produção de 
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trabalhos, problemas ou relatórios de atividades de pesquisas, trabalhos em grupo, tarefas 
individuais, pois estes constituem elementos importantes para a aprendizagem do aluno. Será 
considerado aprovado em cada unidade, que serão três, o aluno que obtiver média igual ou 
superior a sete (7,0). 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BONINI, Edmundo. Estatística. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 1987. 

FONSECA, J.S. & MARTINS, G.; TOLEDO, G.L. Estatística Aplicada.  5ª Edição. São Paulo: 

Atlas, 1995. 

MARTINS, Gilberto Andrade. Princípios de Estatística. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 1987. 

MEDEIROS, E; GONÇALVES, V.; MUROLO, A.C. Tabelas de Estatística para os cursos de 

Economia, Administração e Ciências Contábeis. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 1999. 

SPIEGEL, Murray R. Estaística. 6ª Edição. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUSSAB, W. O. e MORETIN, P. A. Estatística Básica. 3ª Edição. São Paulo: Atual, 1986. 

COSTA NETO, P. L. O. Estatística. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 

GUERRAM, Guerra A.; M.J. Donaire, D. Estatística Aplicada. São Paulo: Ciência e Tecnologia, 

1991. 

KUME, H. Métodos Estatísticos para a Melhora da Qualidade. São Paulo: Gente, 1993. 

MILONE, G. e ANGELINI, F. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Atlas, 1995. 

STEVENSON, W. J. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Habra, 1981. 
 
BRUNI, Adriano Leal. Estatística Aplicada À Gestão Empresarial - 2ª Ed. São Paulo, Atlas. 
 
Textos complementares que estão na pasta de apoio da disciplina (disponibilizada pelo Professor 
no setor de reprografia da FAT). 
 

 

Professor responsável pela disciplina: Coordenador (a) do Colegiado do Curso 
 
 

 
Prof. Dr. José Maria Dias Filho 

 
 

 

Direção Acadêmica Direção Geral 
 

Prof. Dr. José Maria Dias Filho 
 

 
Prof. Antonio Walter Moraes Lima 

 
 


