
  
 

FORMULÁRIO Nº 20  –   PLANO DE  DISCIPLINA/ ATIVIDADE  

CONTEÚDOS DE ESTUDOS:   

NOME DA DISCIPLINA CÓDIGO CHT: 68 H 
ESTATÍSTICA APLICADA GET000128 Teórica: 34 H Prática:  34H 

Departamento/Coordenação de Execução: GET – Departamento de Estatística 

Semestre Letivo: 1/2018 Turma: A1 Professor: Núbia Karla de Oliveira Almeida 
 
 

AULA CONTEÚDO 
1 Apresentação do curso: Conteúdo, bibliografia e sistema de avaliação 
2 (Revisão) Testes paramétricos e não paramétricos: Hipóteses nula e alternativa, erros do tipo I e II, estatística de 

teste, região crítica, nível de significância e valor-p 
3 Testes de Hipóteses – Autoavaliação 
4 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) Prática – Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados e realização de análise descritiva 
5 Discussão da análise realizada na atividade de grupo 
6 Análise de dados reais (2): (Atividade em grupo) Prática – Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados e realização de análise descritiva e inferencial 
7 Discussão sobre confecção de relatório técnico 
8 Análise de dados reais (3): (Atividade individual) Prática – Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados e realização de análise descritiva e inferencial 
9 Delineamento e confecção de relatório técnico 
10 Análise de dados reais (4): (Atividade individual) Prática – Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados e realização de análise descritiva e inferencial 
11 Delineamento e confecção de relatório técnico 
12 Avaliação 1 – Análise de dados – problemas básicos 
13 Assessoria Estatística – Entendendo o problema, conhecendo o banco de dados e o material de apoio fornecidos 

pelo cliente, críticas no banco de dados e definições das análises estatísticas 
14 Assessoria Estatística (1) – (Atividade em grupo) – Prática: manipulação do banco de dados e análises 

estatísticas 
15 Delineamento e confecção de apresentação de resultados para o cliente – slides + Vista de prova 
16 Assessoria Estatística (2) – (Atividade em grupo) – Prática: manipulação do banco de dados e análises 

estatísticas 
17 Delineamento e confecção de apresentação de resultados para o cliente – slides 
18 Apresentação dos slides da assessoria estatística 2 
19 Pesquisa de Campo – Teoria: Etapas da pesquisa – (Atividade em grupo) Definição de tema e população-alvo, 

variáveis envolvidas e discussão sobre questionários 
20 Confecção dos questionários para pesquisa de campo com auxílio de software e envio para pré-teste 
21 Determinação das análises estatísticas envolvidas no trabalho e delineamento do relatório técnico 
22 Avaliação 2 – Análise de dados – problemas complexos 
23 Análise dos dados obtidos através dos questionários 
24 Análise dos dados – continuação + Vista de prova 
25 Análise dos dados - continuação 
26 Elaboração do Relatório Técnico 
27 Elaboração do Relatório Técnico - continuação 
28 Elaboração do Relatório Técnico - continuação 
29 Apresentação dos Relatórios Técnicos – Avaliação 3 
30 Avaliação de Reposição 



  

 
 

31 Dúvidas de conteúdo geral 
32 Divulgação de Médias 
33 Vista de trabalhos 
34 Verificação Suplementar 
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