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Identificação Ementa 

Curso: Estatística  

          Introdução aos métodos não 

paramétricos. Problemas de uma amostra. 

Problemas de duas amostras independentes. 

Problemas de mais de uma amostra. Tabelas de 

contingência. Medidas de correlação e teste de 

significância. Utilização de Software 

Estatístico específico no desenvolvimento das 

análises e cálculos. 

Disciplina: Estatística Não Paramétrica Código: E30 

Professor: Roziane Sobreira dos Santos 

Coordenador: Lenilson Sergio Candido 

Período: 7º Semestre: 01 Ano: 2019 

Turma: 2016/1 Créditos: 04 

Carga Horária: 80 

Teórica:40 Prática:40 Total: 80 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

               Capacitar os acadêmicos para desenvolver e aprimorar o conhecimento teórico-prático dos 

métodos estatísticos não-paramétricos, possibilitando que o mesmo esteja familiarizado com a sua 

aplicação e a utilização. Ao final do curso o acadêmico deverá ser capaz de identificar, formular, aplicar 

e analisar métodos não paramétricos na solução de problemas práticos, executando-os no programa R. 

 
 

Justificativa da Disciplina no Curso 

                 Essa disciplina apresenta ao acadêmico conceitos necessários para a compreensão e 

aplicação dos seus principais conceitos e métodos. 

 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

A explanação do conteúdo se dará por meio de aulas expositivas com uso de quadro e recursos gráficos. 

Será enfatizado o trabalho com seminários, listas de exercícios e trabalhos como forma de fixar os 

conteúdos. 
 

Conteúdo Programático 

Unidade I– Introdução aos métodos não paramétricos.  

 

 



Unidade II– Problema de uma amostra ou duas amostras relacionadas: Testes para bondade de ajuste; qui-

quadrado, Kolmogorov e Lilliefors. Teste binomial, intervalos de confiança para uma probabilidade. Teste dos 

sinais. Teste de Wilcoxon de postos sinalizados, caso de empates.  

 

Unidade III– Problemas de duas amostras independentes: Teste da soma de postos de Wilcoxon (teste de Mann-

Whitney), distribuição assintótica nula da estatística de Wilcoxon, caso de empates no teste de Wilcoxon. Teste 

de Ansari-Bradley. Teste de Smirnov.  

 

Unidade IV– Problemas de várias amostras: Teste de Kruskal-Wallis para várias amostras independentes, teste 

de Quade para várias amostras relacionadas. Teste de Cochran. 

 

Unidade V– Tabelas de contingência: Teste de homogeneidade. Teste de independência. Teste de medianas 

para várias amostras independentes. Teste exato de Fisher.  

 

Unidade VI– Medidas de correlação: Teste para o coeficiente de Spearman, teste para o coeficiente de Kendall. 

Artigos científicos com teste de não paramétricos.  

 

Unidade VII– Utilização de software R para demonstrações, análises e cálculos. 
 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

A avaliação será constituída pelas notas das provas e trabalho. Cada avaliação terá valor de 100 

pontos. 

Trabalhos: Serão realizados três trabalhos proposto pelo professor e relacionado com a matéria 

estudada, nos prazos pré-estabelecidos na primeira aula. Cada aluno terá que fazer o trabalho individual, e 

terá uma apresentação de 15 minutos com a entrega de um resumo apontando os principais resultados. 

A média final dos trabalhos será obtida por meio da expressão: 

MT = (T1 + T2 + T3)/3 

Provas: Serão realizadas duas provas durante o percurso da matéria, individual e sem consulta, 

sendo uma teórica e outra prática. 

A média final das provas será dada por: 

MP = (P1 + P2)/2 

Nota final: A nota final da disciplina se dará com peso de 50% aos trabalhos e 50% as provas, 

calculada pela seguinte expressão: 

MF = (MT + MP)/2 

     Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

     Se MF < 60 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 

     A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas (M1, M2 ou M3). Então se calculará novamente a 

média final. 
 

Atendimento: Os atendimentos individuais serão realizados todas segundas-feiras das 14h às 17h. 
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