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Resumo

Trata-se de uma pesquisa aplicada cuja proposta é desenvolver um aplicativo para dar suporte a
pesquisadores que necessitam calcular o tamanho de amostras probabilísticas para suas pesquisas em
andamento quando do processo de coleta dos dados. O aplicativo contemplará os métodos fundamentais
de amostragem: amostragem aleatória simples, amostragem aleatória sistemática, amostragem aleatória
estratificada, amostragem aleatória por conglomerados.

Equipe do projeto

Profa. Luciane Ferreira Alcoforado - coordenadora

Prof. Jose Rodrigo de Moraes - colaborador

Prof. Steven Dutt Ross - colaborador

Colaboradores Discentes

Estudantes do curso de graduação em estatística que estejam cursando ou já tenham concluído a disciplina
de Amostragem.

Introdução

Um aplicativo é um programa de computador que tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma
tarefa específica, em geral ligada a processamento de dados.

A proposta é desenvolver um aplicativo web na linguagem R, para auxiliar o pesquisador no cálculo efetivo
do tamanho da amostra, bem como fornecer a seleção da amostra, de acordo com o método adotado pelo
pesquisador.

A implementação deste aplicativo justifica-se devido ao seu baixo custo, face a grande dificuldade enfrentada
por pesquisadores em geral, ao planejar o método de amostragem e efetuar o cálculo do tamanho da amostra
em pesquisas científicas e não haver até o momento nenhum aplicativo shiny semelhante ao que estamos
propondo nesta pesquisa.

Objetivo

Desenvolver uma aplicativo web para efetuar cálculos de tamanho da amostra e sorteio das unidades
amostrais. Fornecer um processo facilitador de cálculo do tamanho da amostra para o pesquisador na
fase de planejamento da coleta de dados.

Viabilidade

A viabilidade e capacidade técnica da equipe executora deste projeto pode ser comprovada através
da implementação de um protótipo inicial disponível em https://lucianealcoforado.shinyapps.io/
CalculadoraAmostral/
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Metodologia

Este projeto trata-se de uma pesquisa aplicada que produzirá o conhecimento interativo do processo de
amostragem através do uso do aplicativo proposto, fornecendo uma alternativa que facilitará a vida do
pesquisador na fase de coleta de dados para sua pesquisa.

Para o desenvolvimento do aplicativo será utilizado o pacote shiny utilizando-se de widgets pré-existentes no
pacote shiny, seguindo os seguintes passos:

1. Idealização do layout observando o princípio da usabilidade;

2. Encadeamento das opções de acordo com o nível crescente de dificuldade dos métodos de amostragem;

3. Elaboração de um glossário contendo os termos técnicos e as fórmulas utilizadas para os cálculos
(arquivo Rmd);

4. Elaboração do manual do usuário, com exemplos aplicados (arquivo Rmd);

5. Programação do aplicativo na linguagem R (código ui.R e server.R);

6. Publicação do aplicativo e disponibilização para a comunidade acadêmica.

Cronograma de Execução

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez

Glossário
Manual Técnico

Versão 0.9
70% completeVersão 0.99

100% completeVersão 1.0

Resultado Esperado

O produto final deste projeto é o Aplicativo web versão 1.0.
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UFF - Universidade Federal Fluminense

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Laboratório de Estatística 2019

      Coordenador: Ana Maria Lima de Farias / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: Fluxo Contínuo 2019

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UFF - Universidade Federal Fluminense

      Unidade Geral: EGM - Instituto de Matemática

      Unidade de Origem: GET - Departamento de Estatística

      Início Previsto: 01/01/2019

      Término Previsto: 01/01/2020

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Ana Maria Lima de Farias / Docente

      Órgão Financeiro: 

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 1800 horas

      Justificativa da Carga Horária: A cada semestre letivo é formada uma comissão de pelo menos 5
membros docentes e 5 membros discentes, que serão responsáveis
pelas assessorias e/ou cursos. Espera-se que cada docente
trabalhe, em média, 10  horas por mês (4 horas semanais) e cada
discente, 15 horas por mês.  Temos, assim um total de 5 x 10 x 12 +
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5 x 15 x 12 = 1500 horas anuais de trabalho dos docentes e
discentes colaboradores.  O trabalho do coordenador do Laboratório
de Estatística LES consumirá, em média, 25 horas por mês,
totalizando 300 horas por ano, o que completa a carga horária de
1800 horas. 

      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Laboratório de Estatística 
Instituto de Matemática e Estatística
Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n
Bloco H, 2º andar, sala 202
Campus do Gragoatá
São Domingos
Niterói/RJ – CEP: 24.210-201

      Período de Realização: 01/01/2019 a 31/12/2019

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Alunos de Graduação e Pós-Graduação, Professores e Pesquisadores, Empresas e Profissionais Liberais,
abrangendo a Comunidade interna e externa à UFF.

      Nº Estimado de Público: 110

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 30 10 30 5 5 80

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 10 10 10 0 0 30

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 40 20 40 5 5 110

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro
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1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Probabilidade e Estatística » Probabilidade e Estatística Aplicadas »
Ciências Exatas e da Terra

      Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

      Área Temática Secundária: 

      Linha de Extensão: Inovação tecnológica

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Laboratório de Estatística se caracteriza como um Programa de Extensão que tem, como objetivo
principal, levar o conhecimento e experiência do corpo docente do Departamento de Estatística da UFF à
Comunidade Acadêmica da UFF e à Comunidade Externa por meio de assessoria estatística, realização
de seminários, cursos de extensão e produção de material bibliográfico. Adicionalmente, o programa tem
como proposta a inserção dos alunos do Curso de Graduação em Estatística em suas atividades, tornando
possível, através de práticas extensionistas, a aplicação dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas do
Curso de Graduação em Estatística da UFF.

       Palavras-Chave:

assessoria, estatística, análise estatística

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O Curso de Graduação em Estatística foi criado em 2007 e é fundamental a existência de um espaço para
atividades de extensão na formação dos alunos. Por outro lado, o corpo docente do Departamento de
Estatística na UFF é jovem, com formação de alta qualidade, o que fornece condições de disseminação do
conhecimento através de atividades de extensão. O Laboratório de Estatística já vem funcionando, sem
interrupção, desde 1993, atendendo mais de 30 projetos, de áreas distintas, por ano. Pretende-se, a partir
de agora, que esse programa de extensão seja renovado anualmente para ampliar as possibilidades de
atividades de extensão para os alunos do curso de Estatística da UFF.

      1.6.1 Justificativa

O Laboratório de Estatística justifica-se por criar um espaço de extensão que otimiza o uso dos
conhecimentos de um corpo docente com formação altamente especializada, jovem e pela necessidade
crescente da prestação de assessoria estatística na Universidade Federal Fluminense e para a
Comunidade Externa, especialmente na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O Curso de
Graduação em Estatística da UFF foi criado em 2007 e agora conta com um considerável número de
alunos que estão em contato com disciplinas de estatística aplicada como Modelos Lineares, Testes
Não-paramétricos, Análise Multivariada, Análise de Séries Temporais, Planejamento de Experimentos e
Técnicas de Amostragem, dentre outras. O conhecimento adquirido nestas disciplinas representa valioso
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auxílio na produção de monografias, dissertações e teses em diversos cursos na Universidade Federal
Fluminense, programas de pós-graduação e Empresas. O contato dos alunos com esta prática aumenta a
motivação, acelera o processo de aprendizado, diminui a evasão e a retenção, e promove o campo para
atividades de extensão a serem incorporadas no histórico do aluno. A proposta atual do Laboratório de
Estatística incorpora a possibilidade de que alunos, com níveis distintos de habilidades, possam evoluir e
ampliar a participação nas atividades do Laboratório à medida em que forem caminhando ao longo dos
períodos da matriz curricular. Para isso, serão realizados, sistemática e semestralmente, exames de
avaliação e serão ministrados cursos para os alunos envolvidos nas atividades do Laboratório de
Estatística da UFF.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

A consolidação da Estatística como ciência é recente se comparada com outras ciências como Medicina,
Direito, Química, Física e Matemática. A sua importância é crescente em diversas áreas e, por este
motivo, a maioria dos currículos de cursos de graduação e pós-graduação inclui pelo menos uma disciplina
de Estatística em sua grade. O aumento na capacidade de armazenamento de dados e a evolução da
capacidade de processamento de computadores impulsionaram ainda mais o uso da Estatística como
ferramenta imprescindível no auxílio à tomada de decisão em diversas áreas. A consequência de todos
estes desenvolvimentos foi a ampliação do campo de atuação do estatístico e a exigência cada vez maior
por parte da comunidade científica de rigor estatístico no dimensionamento de amostras, experimentação,
testes estatísticos e estudo de associações entre variáveis.

      1.6.3 Objetivos

O objetivo geral do Laboratório de Estatística é estender o conhecimento do corpo docente do
Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense através de assessoria estatística,
ofertas de cursos de extensão e produção de relatórios técnicos, com participação efetiva dos alunos do
curso de Bacharelado em Estatística.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

O Laboratório de Estatística pretende funcionar como uma ponte entre o conhecimento adquirido e
disseminado no meio acadêmico e suas aplicações para a resolução de diversos problemas da vida
cotidiana. O mecanismo de funcionamento envolve uma etapa inicial em que o pesquisador, ou a pessoa
interessada, estabelece um contato com a Coordenação do Laboratório e coloca em linhas gerais o seu
problema a ser resolvido com o uso da estatística. Com base em nossa experiência, os principais
interesses envolvem ajuda no planejamento de um experimento, análise de dados coletados, aplicação de
testes para encontrar associação entre variáveis, desenvolvimento de parceria para trabalhos científicos,
oferta de cursos de extensão e aperfeiçoamento a alunos e funcionários, dentre outros. 

Após o contato inicial e discussão sobre a demanda trazida ao Laboratório de Estatística, define-se a
equipe de docentes e discentes com base na afinidade com as técnicas e métodos necessários para a
resolução do problema em questão. Um cronograma de execução é, então, elaborado especificando-se a
data de entrega do produto a ser ofertado, seja ele um relatório de análise ou a oferta de um curso de
extensão/aperfeiçoamento. É importante salientar que, qualquer que seja a demanda trazida, haverá
discentes trabalhando em conjunto e sob orientação de docentes.

É papel da coordenação do Laboratório monitorar o cumprimento do cronograma e a inserção dos
discentes. Durante todo o processo, também será incentivada a produção acadêmica de artigos científicos
desde que os problemas apresentados estimulem ineditismo na produção de conhecimento. Ao final da
execução, um relatório sobre a execução do projeto será disponibilizado.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A relação entre ensino, pesquisa e extensão está implícita no objetivo geral deste projeto, que é estender o
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conhecimento do corpo docente e discente do Departamento de Estatística da UFF às comunidades
externa e interna, a fim de obter, nesta interação, novas possibilidades para o uso da Estatística como
ferramenta no auxílio à tomada de decisão. Espera-se ao longo deste projeto que novos exemplos, a partir
de aplicações e problemas resolvidos pelo Laboratório de Estatística, sejam trazidos para a 'sala-de-aula' e
que estes sirvam de estímulo para que os alunos, especialmente nos períodos iniciais do curso de
graduação, aprofundem seus conhecimentos e se envolvam nas atividades de extensão. 

Para os docentes do Departamento de Estatística ou de outros departamentos da UFF, o Laboratório de
Estatística traz a possibilidade de aplicações que estimulem o desenvolvimento de novas metodologias e,
por consequência, a produção científica.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Para todo trabalho executado pelo Laboratório de Estatística será disponibilizado um formulário de
avaliação a ser preenchido pelo público atendido para que o processo de melhoria da oferta seja contínuo.

Pela Equipe
A Coordenação do Laboratório de Estatística é responsável por monitorar a execução dos projetos a
serem realizados pelas diferentes equipes executoras, revisar os relatórios finais e controlar as datas dos
cronogramas. Reuniões periódicas com a equipe possibilitarão a avaliação dos trabalhos e formas de
atendimento.

      1.6.7 Referências Bibliográficas

A Bibliografia a ser adotada em cada projeto é variável, de acordo com as ferramentas estatísticas
demandadas.

      1.6.8 Observações

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Internet

      Contato: 
Email: les.get.uff@gmail.com

Página web: www.les.uff.br

      Emissão de Certificados: 

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 0

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 0

      Total de Certificados: 0

      Menção Mínima: 

      Frequência Mínima (%): 0

      Justificativa de Certificados: 

1.8 Outros Produtos Acadêmicos
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      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Anais
Artigo Completo
Capítulo de Livro
Jogo Educativo
Pôster
Relato de Experiência
Relatório Técnico
Resumo (Anais)

      Descrição/Tiragem: 

1.9 Anexos
Não há nenhum anexo

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UFF

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ana Maria Lima de Farias Dedicação exclusiva UFF 140 hrs
Coordenador(a), 

Gestor

Jessica Quintanilha Kubrusly Dedicação exclusiva UFF 236 hrs Colaborador(a)

Jony Arrais Pinto Junior Dedicação exclusiva UFF 236 hrs Colaborador(a)

Ludmilla da Silva Viana Jacobson Dedicação exclusiva UFF 236 hrs Colaborador(a)

Luis Guillermo Coca Velarde Dedicação exclusiva UFF 236 hrs Colaborador(a)

Patricia Lusie Velozo da Costa Dedicação exclusiva UFF 236 hrs Colaborador(a)

Discentes da UFF

Nome Curso Instituição Carga Funções

Rodrigo Trindade Pedrosa Estatística UFF 208 hrs
Discente

Voluntário(a)

Técnico-administrativo da UFF

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UFF

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Ana Maria Lima de Farias
Nº de Matrícula: 311506
CPF: 21673705634
Email: anafarias@id.uff.br
Categoria: Professor Associado
Fone/Contato: 22664914
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Gestor:
Nome: Ana Maria Lima de Farias
Nº de Matrícula: 311506
CPF: 21673705634
Email: anafarias@id.uff.br
Categoria: Professor Associado
Fone/Contato: 22664914

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Apresentação do LES na Semana de Extensão

Início: Out/2019 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 14 Horas/Mês
Responsável: Ana Maria Lima de Farias (C.H. 10 horas/Mês)
Membro Vinculado: Rodrigo Trindade Pedrosa (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Assessoria estatística

Início: Fev/2019 Duração: 11 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 58 Horas/Mês
Responsável: Ana Maria Lima de Farias (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jessica Quintanilha Kubrusly (C.H. 10 horas/Mês)

Jony Arrais Pinto Junior (C.H. 10 horas/Mês)
Ludmilla da Silva Viana Jacobson (C.H. 10 horas/Mês)
Luis Guillermo Coca Velarde (C.H. 10 horas/Mês)
Patricia Lusie Velozo da Costa (C.H. 10 horas/Mês)
Rodrigo Trindade Pedrosa (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Gerenciamento das assessorias estatísticas realizadas

Início: Jan/2019 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 39 Horas/Mês
Responsável: Ana Maria Lima de Farias (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jessica Quintanilha Kubrusly (C.H. 5 horas/Mês)

Jony Arrais Pinto Junior (C.H. 5 horas/Mês)
Ludmilla da Silva Viana Jacobson (C.H. 5 horas/Mês)
Luis Guillermo Coca Velarde (C.H. 5 horas/Mês)
Patricia Lusie Velozo da Costa (C.H. 5 horas/Mês)
Rodrigo Trindade Pedrosa (C.H. 10 horas/Mês)

Atividade: Preparação de relatório anual das atividades desenvolvidas

Início: Out/2019 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 26 Horas/Mês
Responsável: Ana Maria Lima de Farias (C.H. 10 horas/Mês)
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Membros Vinculados: Jessica Quintanilha Kubrusly (C.H. 2 horas/Mês)
Jony Arrais Pinto Junior (C.H. 2 horas/Mês)
Ludmilla da Silva Viana Jacobson (C.H. 2 horas/Mês)
Luis Guillermo Coca Velarde (C.H. 2 horas/Mês)
Patricia Lusie Velozo da Costa (C.H. 2 horas/Mês)
Rodrigo Trindade Pedrosa (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Realização de minicursos ou oficinas

Início: Mar/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 55 Horas/Mês
Responsável: Ana Maria Lima de Farias (C.H. 5 horas/Mês)
Membros Vinculados: Jessica Quintanilha Kubrusly (C.H. 10 horas/Mês)

Jony Arrais Pinto Junior (C.H. 10 horas/Mês)
Ludmilla da Silva Viana Jacobson (C.H. 10 horas/Mês)
Luis Guillermo Coca Velarde (C.H. 10 horas/Mês)
Patricia Lusie Velozo da Costa (C.H. 10 horas/Mês)

, 11/12/2018
Local Ana Maria Lima de Farias

Coordenador(a)/Tutor(a)
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