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PROGRAMAÇÃO DE  
CURSO DE CURTA DURAÇÃO 

 

Instância de aprovação: CF-TCI Data da aprovação: a completar 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO (CCD) 

Nome do CCD: Avaliação da Incerteza de Informações 
Qualitat ivas ou Quantitat ivas 

Carga horária do CCD com atividades na 

presencial da/o docente: 
36 h 

Atividades extraclasse da/do discentes:   9 h 

Carga horária total do Conjunto do CCD: 45 h 

Coordenador: Ricardo de Araújo Kalid 

Vice coordenador: Milton Ferreira da Silva Júnior 

Equipe Docente: Ricardo de Araújo Kalid 

Público-alvo: Pesquisadoras/es que farão tratamento quantitativo 
ou qualitativo de informações.. 

Número máximo de estudantes: 20 

Recursos necessários em sala de aula: Canhão de projeção, microcomputador, software para 
gravação das aulas, microfone de lapela, câmera 
apontada para quadro branco, acesso a internet, 
quadro branco com pincéis e apagador . 

Período das aulas: 6 de outubro a 15 de dezembro de 2017 

Horário das aulas: Das 14 h às 18 h, nas sextas-feiras 

Período para solicitação de inscrição: Setembro de 2017 

Local (link) para solicitar inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevAx34tdRn7ChGw 
Showkq5_CHo7KfAf5e5pgvzXh8VoWbKnw/viewform?usp=sf_link 
 

Procedimento para seleção: Preencher o formulário, realizar entrevista. 

Requisitos para inscrição no CCD: Ser portador de diploma de curso médio ou superior. 

Requisitos para obter certificado de 

frequência: 
Assistir e participar de 75% ou mais das aulas. 

Requisitos para obter certificado de 
aproveitamento: 

 
 

Realizar o(s) trabalho(s) e obter nota mínima 6,0 
(seis) em cada; a nota final será a média aritmética 
dos trabalhos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevAx34tdRn7ChGw
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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO (CCD) 

 

Local de realização das aulas: Colégio Amélia Amado, Itabuna-BA, Campus Jorge 
Amado da UFSB. 

Recursos necessários para a logística de 
traslado: 

Não há necessidade desse recurso. 

 

2 EMENTA: 

Instruções: Descrever o resumo do conteúdo conceitual do CCD na forma analítica, 
compreensiva ou mista. 

Conceitos estatísticos para avaliação da incerteza de informações quantitativas. 

Conceitos matemáticos para avaliação da incerteza de informações qualitativas. 

Avaliação e propagação da incerteza de informações quantitativas. 

Avaliação e propagação da incerteza de informações qualitativas. 

 

3 OBJETIVO(S) GERAL(IS): 

Instruções: Apontar os objetivos a serem alcançados com o CCD, descrevendo em termos de 
desempenhos observáveis. Iniciar a frase com um verbo no infinito e apresentar apenas 1 
(um) objetivo por frase. 

1. Compreender o conceito de incerteza de dados e informações; 

2. Apreender a avaliar a incerteza de medições diretas e indiretas; 

3. Apreender a avaliar a incerteza de informações qualitativas. 
 

3.1 OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS: 

Instruções: Um ou mais para cada objetivo geral, relacionando com metas cognitivas, 
afetivas ou psicomotores. 

1. Compreender o conceito de incerteza de dados e informações: 

1.1. Uso correto de algarismos significativos; 

1.2. Reconhecer os tipos de fontes de incerteza; 

1.3. Discutir qual a incerteza mínima necessária; 

1.4. Entender os fundamentos estatísticos para avalição da incerteza de informações. 

2. Apreender a avaliar a incerteza de medições diretas e indiretas: 

2.1. Avaliar da incerteza de medições diretas; 

2.2. Avaliar a incerteza de medições indiretas utilizando o Guia para Expressão da Incerteza de 
Medição (GUM); 

2.3. Avaliar a incerteza de medições indiretas a partir da faixa de variação possível das medidas; 

2.4. Avaliar a incerteza de medições indiretas pelo Método de Monte Carlo (MMC); 

2.5. Conhecer outros métodos de avaliação da incerteza de medição: Kragten, Fuzzy. 

3. Apreender a avaliar a incerteza de informações qualitativas: 

3.1. Aprender o Método da Qualidade da Informação (MQI) para avaliar incertezas; 

3.2. Aprender como representar matematicamente a quantidade de informação disponível; 

3.3. Compreender o conceito de incerteza à luz do Teorema-H de Boltzmann e da Teoria da 
Informação de Shannon; 

3.4. Aprender a avaliar a incerteza a partir da Inferência Bayesiana. 
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4 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO PROCESSUAL OU EXAMINAÇÃO, CONFORME FOR O 
CASO: 

Instruções: Informar os procedimentos avaliativos e critérios que serão utilizados na 
atribuição das notas e produtos que devem ser desenvolvidos pela/o estudante. 

Desenvolvimento de artigo, em equipe com até 3 participantes ou individual, com apresentação oral 
e por escrito, relacionando o conteúdo desse curso e o tema de sua pesquisa. 

i. Apresentação oral, no último dia de aula, do artigo desenvolvido: 

i.1. Nem todos precisam apresentar, mas farei perguntas a todos os membros da equipe; 

i.2. Cada pessoa terá 10 min para apresentar e depois haverá 5 min de discussões, seguindo o 
procedimento típico de seminários ou congressos técnico-científicos; 

i.3. A nota dessa parte é individual. 

ii. Elaboração de 1 (um) trabalho por escrito: 

ii.1. Formato do trabalho: seguir as normas de periódico da área de pesquisa; 

ii.2. Entregar artigo apenas em meio digital arquivo em PDF e editável; também enviar as 
planilhas e programas desenvolvidos; 

ii.3. Data da entrega do trabalho escrito: 7 dias após o último dia de aula. 

 

5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Instruções: Apresentar no mínimo uma referência que esteja disponível na UFSB no formato 
eletrônico para todo o corpo discente. A coluna mais à direita do Quadro 1 pode ser 
preenchida com links e livros básicos que irão auxiliar as/os docentes e discentes no 
desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, como também material que possa 
apoiar estudos e pesquisas. 

1. ABNT e INMETRO. Guia para Expressão da Incerteza de Medição. ABNT e INMETRO. 

2. ALBERTAZZI, Armando; Sousa, André. Metrologia: Científica e industrial. Editora Manole. 

3. BOLTZMANN, Ludwig. Lectures on Gas Theory. 

4. BRILLOUIN, Leon. Science and Information Theory. 

5. DEVLIN, K. Logic and Information. Cambridge, Cambridge University Press. 

6. EPSTEIN, I. Teoria da Informação. São Paulo, Editora Ática. 

7. GLEICK, J. Caos, a Criação de Uma Nova Ciência. Rio de Janeiro, Campus. 

8. KLIR, G. Fuzzy sets, uncertainty and information. Nova Iorque, Prentice-Hall. 

9. LIRA, I., 2002, Evaluating the measurement uncertainty: fundamentals and practical 

guidance. Institute of Physics Publishing. 

10. MARTINS, Márcio André Fernandes. Contribuições para a avaliação da incerteza de medição 

no regime estacionário. Dissertação (mestrado). Programa de Engenharia Industrial da UFBA. 

Salvador, 2010. Orientador: Prof. Doutor Ricardo de Araújo Kalid 

11. PINTO, J.C. e Schwaab, M. Análise de Dados Experimentais I. Fundamentos de Estatística e 

Estimação de Parâmetros. E-Papers, Rio de Janeiro – RJ. 

12. SCHENBERG, Mário. Pensando a Física. Editora Nova Stla, Florianópolis – SC. 

13. SHANON, C. E.; Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. 

14. SI – Sistema Internacional de Unidades. BIPM, ISO, IEC et al. 

file://///BOLTZMANN
http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=1253
http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=1253
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5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Instruções: Apresentar no mínimo uma referência que esteja disponível na UFSB no formato 
eletrônico para todo o corpo discente. A coluna mais à direita do Quadro 1 pode ser 
preenchida com links e livros básicos que irão auxiliar as/os docentes e discentes no 
desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, como também material que possa 
apoiar estudos e pesquisas. 

15. VIM – Vocaculário Internacional de Metrologia - International vocabulary of metrology – 

Basic and general concepts and associated terms. BIPM, ISO, IEC et al. 

16. WINKLWER, Robert. An Introduction to Bayesian Inference and Decision. 

Video: https://pt.khanacademy.org/computing/computer-
science/informationtheory/moderninfotheory/v/information-entropy 

 

 

 

Cronograma das aulas: 

Aula Conteúdo e duração de cada aula 

1. Fundamentos estatísticos para avaliação e propagação da incerteza de  
sistemas descritos de forma quantitativa, 4 h 

2. Avaliação e propagação da incerteza de sistemas modelados por  
sistemas de equações algébricas lineares, 4 h 

3. Avaliação e propagação da incerteza de sistemas modelados por  
sistemas de equações algébricas não-lineares, 4h 

4. Fundamentos estatísticos para avaliação e propagação da incerteza de  
sistemas descritos de forma qualitativa, 4 h 

5. Avaliação e propagação da incerteza de sistemas descritos de forma qualitativa, 4 h 

6. Distribuição de Boltzmann e avaliação da incerteza de informações qualitativas ou quantitativas, 
4 h 

7. Inferência Baeysiana e avaliação da incerteza de informações qualitativas ou quantitativas, 4 h 

8. Discussão dos trabalhos que serão apresentados pela turma, 4 h 

9. Apresentação dos trabalhos das equipes, 4 h 
 


