
Probabilidades e Estat́ıstica - (Tagus) - 1o Sem.20 /21

Informações Gerais

• Horário:

– Teóricas - Prof. Isabel Rodrigues: irodrig@math.tecnico.ulisboa.pt

3a feira, 14h–15:30h; 5a feira, 14h–15:30h;

Remotamente na plataforma Zoom: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/95111290748

– Práticas - Prof. Giovani Silva: giovani.silva@tecnico.ulisboa.pt

2a feira, 15h30–17h (A4);

3a feira, 15h30–17h (A5);

– Práticas - Prof. Renato de Paula: renato.paula@tecnico.ulisboa.pt

5a feira, 10h–11:30h (0.23);

5a feira, 17h–18:30h (0.9).

• Website:

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEst31179577/2020-2021/1-semestre/pagina-

inicial

– Programa+Bibliografia+Avaliação

– Material ditático: Coletânea+Formulário+Tabelas

– Testes anteriores
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Programa

1. Métodos elementares da Estat́ıstica Descritiva

2. Noções básicas de Probabilidade

3. Variáveis aleatórias e distribuições discretas

4. Variáveis aleatórias e distribuições cont́ınuas

5. Distribuições conjuntas de probabilidade e complementos

6. Amostragem e Estimação pontual

7. Estimação por intervalos

8. Testes de hipóteses

9. Introdução à regressão linear simples

Bibliografia

• Principal:

– Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientist: Sheldon M.

Ross 2004 3a. edição, Elsevier/Academic Press

– Applied Statistics and Probability for Engineers: D. Montgomery and G. C.Runger

2003 3a.edição. Wiley & Sons

– Probabilidades e Estat́ıstica: Teoria, Exemplos & Exerćıcios: Manuel Cabral Morais

2020 IST Press (Colecção Ensino da Ciência e da Tecnologia)

• Secundária:

– Probabilidades. Aplicações à Estat́ıstica: P. L. Meyer 1981 Livros Técnicos e Ci-

ent́ıficos Editora S.A., Rio de Janeiro

– Probabilidades e Estat́ıstica: B. J. Murteira 1990 Mcgraw-Hill, Vol. I e II, (2a

edição).

– Introdução à Estat́ıstica: B. J. Murteira, C. S. Ribeiro, J. Andrade e Silva e C.

Pimenta 2002 Mcgraw-Hill.
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Avaliação

A avaliação de conhecimentos na UC de Probabilidades e Estat́ıstica está articulada para

todos os cursos, estando essa articulação a cargo do seu professor responsável, Prof. Manuel

Gonzalez Scotto.

As provas escritas de avaliação de conhecimentos nesta UC são idênticas para todos os

cursos, ressalvando contudo a eventual existência de mais de um turno para uma mesma

prova e de múltiplos enunciados num turno.

A avaliação de conhecimentos na UC consiste em dois testes escritos presenciais, classi-

ficados numa escala de 0-20 valores, com igual peso na classificação final e incidindo sobre

partes distintas da matéria.

1. A duração de cada teste é de 1h 15m;

2. Para obter aprovação na UC, um aluno necessita de obter classificação não inferior a

9.5 valores;

3. O 1oTeste realizar-se-á durante o peŕıodo letivo, no dia 21 de novembro de 2020,

sábado (em turnos distintos consoante os cursos);

4. O 2oTeste realiza-se durante a Época Normal, no dia 15 de janeiro de 2021 , sexta-

feira (em turnos distintos consoante os cursos);

5. A Época de Recurso realiza-se no dia 4 de fevereiro de 2021, quinta-feira. Os

alunos podem efetuar recurso do 1oTeste (às 11h30), do 2oTeste (às 15h) ou de ambos

os testes na Época de Recurso; sempre que um aluno efetuar recurso de um teste, a

classificação obtida nesse recurso releva para a classificação final na UC apenas caso seja

superior à obtida pelo aluno durante o peŕıodo letivo (1oTeste) ou na Época Normal

(2oTeste).

Nota Final

A nota final preliminar (NFP) será a média aritmética das classificações do 1oe 2otestes.

A nota final (NF) do aluno será NFP exceto se o seu valor for superior ou igual a 17 valores.

Um aluno cuja NFP seja superior ou igual a 17 valores e queira defender a sua NFP terá

de se submeter a prova adicional, ficando com NF de 17 valores caso não o faça. A prova

adicional realizar-se-á remotamente, no dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, às 15h,

em moldes a anunciar oportunamente.
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