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AULA CONTEÚDO 

1 Apresentação do curso: Conteúdo, bibliografia e sistema de avaliação. (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 

2 (Revisão) Testes paramétricos e não paramétricos - continuação   

3 Análise de dados reais (1): Discussão da demanda de um cliente, planejamento, metodologias e procedimentos a 

adotar nas análises 

4 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) Prática – Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados já existente 

5 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) – Discussão sobre análises descritiva e inferencial e 

interpretação de resultados 

6 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) Prática - Realização de análise descritiva e inferencial e 

interpretação de resultados 

7 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) - Discussão sobre a melhor forma de fazer confecção de 

relatório técnico onde houve uma demanda de um serviço 

8 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) – Teórica e Prática - Confecção de relatório técnico 

9 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) – Prática - Confecção de relatório técnico - continuação 

10 Análise de dados reais (2): Discussão de uma pesquisa de interesse próprio, planejamento, metodologias e 

procedimentos a adotar nas análises + Discussão de elaboração de um questionário 

11 Análise de dados reais (2): (Atividade em grupo) Prática – Classificação de variáveis do banco, manipulação do 

banco de dados já existente 

12 Análise de dados reais (2): (Atividade em grupo) – Discussão sobre análises descritiva e inferencial e 

interpretação de resultados 

13 Análise de dados reais (2): (Atividade em grupo) Prática - Realização de análise descritiva e inferencial e 

interpretação de resultados 

14 Análise de dados reais (2): (Atividade em grupo) - Discussão sobre a melhor forma de fazer confecção de 

relatório divulgar os resultados da pesquisa 

15 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) – Teórica e Prática - Confecção do relatório técnico 

16 Análise de dados reais (1): (Atividade em grupo) – Prática - Confecção de relatório técnico - continuação 

17 Avaliação 1 – Prova Prática de Análise Estatística de um Problema/Investigação 

18 Discussão sobre apresentação da pesquisa e seus resultados em slides 

19 Avaliação 2 - Pesquisa de Campo – Etapas da pesquisa – (Atividade em individual) Definição de tema e 

população-alvo, variáveis envolvidas e discussão sobre questionários 

20 Confecção inicial dos questionários para pesquisa de campo 

21 Prática: Confecção dos questionários com auxílio de software + envio para pré-teste 

22 Prática: Refinamento dos questionários e envio  

23 Determinação das análises estatísticas envolvidas no trabalho e delineamento do relatório técnico 

24 Prática: manipulação do banco de dados + análise de dados 

25 Prática: Análise dos dados 

26 Prática: Análise dos dados 

27 Interpretação de resultados 

28 Prática: Elaboração de slides para apresentação do trabalho 
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29 Apresentação dos trabalhos  

30 Apresentação dos trabalhos 

31 Apresentação dos trabalhos 

32 Divulgação de Médias 

33 Vista de notas 

34 Verificação Suplementar 
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