
Probabilidades e Estatística (LMAC) — 1o Sem. 2021/22

Informações gerais
• Prof. Responsável (contactos)

Manuel Gonzalez Scotto (Tel. 21-8417056 ou Ext.1056; manuel.scotto@tecnico.ulisboa.pt;
Piso 5 – Sala 5.10 – Pav. Matemática)

• Prof. Regente PE (contactos)

Manuel Cabral Morais (Tel. 21-8417047 ou Ext.1047; maj@math.ist.utl.pt; Piso 5 – Sala
5.49 – Pav. Matemática)

• Página da disciplina

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEstatisticad3/2021-2022/1-semestre

Aulas
• Teórico-práticas

Realizam-se presencialmente às:
– 2as., 18:00–20:00, sala V0.04;

– 3as., 13:00–15:00, sala QA.

• Dúvidas

Os horários de dúvidas realizam-se por zoom e vigoram de 04/10/2021 a 20/02/2022, com
excepção dos períodos seguintes:

– 18/12/2021 a 02/01/2022 (férias de natal);

– 10/02/2022 a 16/02/2022 (semana de preparação da época recurso).

Serão anunciados em https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEstatisticad3/2021-
2022/1-semestre/horarios-de-duvidas.

Nota: Na ausência de alunos, cada período de esclarecimento de dúvidas termina 30
minutos após o seu início.

Programa detalhado
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407993358913502/2021-09-20-
ProgramaDetalhado.pdf

Bibliografia
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEstatisticad3/2021-2022/1-semestre/bibliografia

• Principal

– Ross, S.M. (2009). Introduction to Probability and Statistics for Engineers and
Scientists (4th. edition). Elsevier/Academic Press.

– Matloff, N. (2019). Probability and Statistics for Data Science: Math + R + Data.
Chapman and Hall/CRC Press.

– Dalgaard, P. (2002). Introductory Statistics with R. Springer.
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– Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E. (2005). A Modern
Introduction to Probability and Statistics: Understanding Why and How. Springer

– Morais, M.C. (2020). Probabilidades e Estatística: Teoria, Exemplos & Exercícios.
IST Press – Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia.
A forma mais expedita de adquirir este livro é através da IST Press:
∗ como e onde adquirir;
∗ comprar on-line.

Por forma a diminuir o preço do livro e a promover a disseminação de conhecimento a
preços módicos, o autor não receberá qualquer participação sobre o preço do mesmo.

• Secundária
– Murteira, B., Ribeiro, C.S., Andrade e Silva, J. e Pimenta, C. (2002). Introdução à

Estatística. McGraw Hill.
– Paulino, C.D. e Branco, J. (2005). Exercícios de Probabilidade e Estatística. Escolar

Editora.

Material didáctico base
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEstatisticad3/2021-2022/1-semestre/material-
didactico-base

• Material básico
– Colectânea de exercícios
– Formulário (idêntico ao que será fornecido nas provas de avaliação)
– Tabelas estatísticas (que os alunos deverão levar para as provas de avaliação).

• Provas de avaliação

Na maioria dos casos com resolução ou detalhada ou abreviada.
– Semestre corrente
– 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13.

Material didáctico complementar
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEstatisticad3/2021-2022/1-semestre/material-
didactico-complementar

• Informações gerais, etc.

Método de avaliação
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEstatisticad3/2021-2022/1-semestre/metodos-de-
avaliacao

• 1o. Semestre de 2021/22

A avaliação de conhecimentos na UC de Probabilidades e Estatística está articulada
para todos os cursos, estando essa articulação a cargo do seu professor responsável, Prof.
Manuel Gonzalez Scotto (manuel.scotto@tecnico.ulisboa.pt).

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.
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• Época Normal

A avaliação de conhecimentos na UC, em Época Normal, terá 3 componentes.

A primeira consiste em um exame escrito (E1) presencial, incidindo sobre todas as partes
da matéria, com duração de 2 horas, classificado numa escala de 0-20 valores, e com peso
de 50% na classificação final.

A segunda componente da avaliação é um projeto computacional (P), classificado numa
escala de 0-20 valores, com um peso de 30% na classificação final. O projeto computacional
consiste na resolução de um conjunto de exercícios com recurso ao software estatístico
R/RStudio. A submissão do projeto computacional será feita através da plataforma
Moodle.

O projeto computacional será distribuído na quarta semana (18–22 de Outubro) do
período letivo. A duração do mesmo é de 10 semanas. Na avaliação do projeto
computacional serão tidas em conta a apresentação, clareza e rigor das respostas.

Esclarecimento de dúvidas sobre o projeto computacional: durante a oitava semana
letiva (15–19 de Novembro).

Data limite de entrega: 2 de janeiro de 2022.

A terceira componente de avaliação são as séries de problemas (SP) com um peso de 20%
na classificação final. Esta componente consiste em 6 séries de 5 problemas distribuídas,
via fénix, nas semanas 4, 6, 12, 14, 16 e 18. A nota das SP corresponde à média das 5
melhores classificações obtidas pelo aluno de entre as 6 fichas eletrónicas distribuídas.
As SP são realizadas individualmente.

O exame escrito de Época Normal (E1) realizar-se-á no dia 7 de fevereiro de 2022
(10:30–12:30). Cálculo da Nota Final Provisória (NFPn) em Época Normal:

NFPn = 0.50 ∗ E1 + 0.30 ∗ P+ 0.20 ∗ SP.

Para poder obter aprovação na UC, em Época Normal, um aluno necessita obter uma
classificação não inferior a 7.5 no exame escrito, bem como uma NFPn não inferior a 9.5.

Importante
– Nem o projeto computacional nem a SP têm nota mínima.

– O mesmo método de avaliação aplica-se aos alunos trabalhadores-estudantes.

– As classificações obtidas no projeto computacional e na série de problemas transitam
para a Época de Recurso.

• Época de Recurso

O exame escrito em Época de Recurso (E2) realizar-se-á no dia 21 de fevereiro de
2022 (10:30-12:30), incide sobre todas as partes da matéria, possui duração de 2 horas e
é classificado numa escala de 0-20 valores.

Cálculo da Nota Final Provisória (NFPr) em Época de Recurso:

NFPr = 0.50 ∗ E2 + 0.30 ∗ P+ 0.20 ∗ SP.

Para poder obter aprovação na UC, em Época de Recurso, um aluno necessita obter uma
classificação não inferior a 7.5 no exame escrito, bem como uma NFPr não inferior a 9.5.

• Nota Final

A nota final (NF) do aluno na UC será
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NF = max(NFPn,NFPr),

excepto se o seu valor for superior ou igual a 17.5 valores.
Para classificações acima de 17.5 valores, caso o aluno queira defender a sua nota terá de
se submeter a uma prova adicional em moldes a anunciar oportunamente. Dependendo
do desempenho durante esta prova adicional, a NF será 17, 18, 19 ou 20 valores.

• Inscrições para as provas escritas
Os alunos têm de inscrever-se para as provas escritas que desejem efectuar
na página da disciplina (inscrição electrónica) e de acordo com os prazos oportunamente
divulgados.
A inscrição é obrigatória, não se garantindo a realização da prova aos alunos que não
estejam inscritos.

• Material facultado aos alunos nas provas escritas de avaliação
– formulário (incluído verso da folha de instruções ou enunciado)
– folhas de rascunho

• Material permitido que o aluno deve levar consigo para realizar as provas
escritas de avaliação
– esferográfica/caneta
– máquina de calcular
– tabelas estatísticas
– folhas de prova (cursos do campus da Alameda e Tagus)

Durante a realização das provas, é expressamente proibido manusear telemóveis
ou tê-los em local visível, bem como usar qualquer outro material (incluindo a
resolução de provas a lápis ou em folhas de prova que não as permitidas).
Não é permitido o uso de calculadoras gráficas. São permitidas somente
calculadoras simples, não alfanuméricas, não programáveis, incluindo calculadoras
científicas, desde que satisfaçam cumulativamente as seguintes condições: ter, pelo menos,
as funções básicas +, −, ∗, /, raiz quadrada, raiz cúbica; ser silenciosa; não necessitar de
alimentação exterior localizada; não ter cálculo simbólico (CAS); não ter capacidade de
comunicação à distância; não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão.

• Identificação pessoal—Os alunos só podem apresentar-se a provas munidos doCartão
de Aluno/a do IST.

• Anulação de provas — A utilização ou a mera posse de materiais não
permitidos em qualquer prova de avaliação são razões suficientes para a anulação da
prova, sem prejuízo da posterior instauração de processo disciplinar nos casos em que a
falta for considerada grave.

• Época especial — Exame, com a duração de 2 horas (e nota mínima de 9.5 valores),
realizar-se-á no dia 7 de Setembro de 2022, às 18h, seguindo as disposições gerais em
vigor no IST.

Questões frequentes
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/PEst2445179577/2020-2021/1-semestre/questoes-
frequentes
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