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1) Identificação
Disciplina: INE7001 - Estatística para Administradores I
Turma(s): 02301
Carga horária: 72 horas-aula         Teóricas: 72         Práticas: 0
Período: 1º semestre de 2020

2) Cursos
- Administração (301)

3) Requisitos
- Não há

4) Professores
- Marcelo Menezes Reis (marcelo.menezes.reis@ufsc.br)

5) Ementa
Análise exploratória de dados. Análise bidimensional. Regressão e 
Correlação. Séries temporais. Números índices.

6) Objetivos
Geral: Organizar um conjunto de dados uni e bi-variados, construir e analisar números índices e analisar séries

temporais.

Específicos: 
- Elaborar tabelas e gráficos para as diferentes séries estatísticas; construir distribuição de freqüências;

calcular e analisar medidas de resumo para conjunto de dados, usando o Sistema de Pearson.
- Construir e analisar Números Índices Simples e Compostos de preços, quantidade e valor; discutir os

principais índices usados no Brasil.
- Aplicar os procedimentos de decomposição de uma série temporal conforme os modelos e usar os

resultados obtidos para planejamento.

7) Conteúdo Programático

7.1) 6.1 Conceitos básicos [4 horas-aula]
- Áreas de estudo da estatística.
- Variáveis e escalas de mensuração.
- População e Amostra.

7.2) 6.2 Análise Exploratória e Descritiva de Dados [20 horas-aula]
- Fundamentos básicos.
- Distribuição de freqüências.
- Representações gráficas: histograma e curva de frequência.
- Medidas de tendência central e de dispersão.
- Assimetria.
- Diagrama em caixas (Box-Plot).

7.3) 6.3 Análise Bidimensional [16 horas-aula]
- Tabelas de Contingência.
- Coeficiente de Contingência de Pearson.
- Diagramas de Dispersão.
- Coeficiente de Correlação linear de Pearson.
- Coeficiente de Determinação ou de Explicação.
- Regressão Linear Simples (Método dos mínimos quadrados).

7.4) 6.4 Séries Temporais [18 horas-aula]
- Fundamentos básicos.
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- Decomposição de uma série temporal.
- Tendência: Ajuste pelo método dos mínimos quadrados.
- Ajuste de Sazonalidade pelo método da razão para a média móvel.

7.5) 6.5 Números índices [14 horas-aula]
- Fundamentos básicos.
- Números índices simples e compostos.
- Propriedades dos números índices.
- Método dos agregados ponderados.
- Mudança de base.
- Deflação.
- Cálculo da variação de um índice.
- Principais índices brasileiros.

8) Metodologia
- Aulas síncronas teóricas realizadas através do recurso BigBlueButton que está integrado ao ambiente virtual
Moodle ou do recurso Meet (GSuite google) disponibilizando o link no Moodle, nos mesmos dias e horários
previstos para as aulas presenciais da turma 02301, segundas-feiras, das 8h20min às 10h, quintas-feiras das
10h10min às 11h50min. Entende-se que não necessariamente toda a duração da aula será ocupada, mas
presume-se que o início será realizado nos horários previstos.
- Aulas síncronas práticas realizadas através do recurso BigBlueButton que está integrado ao ambiente virtual
Moodle ou do recurso Meet (GSuite google) disponibilizando o link no Moodle, nos mesmos dias e horários
previstos para as aulas presenciais da turma 02301, segundas-feiras, das 8h20min às 10h, quintas-feiras das
10h10min às 11h50min. Entende-se que não necessariamente toda a duração da aula será ocupada, mas
presume-se que o início será realizado nos horários previstos, e que os alunos entregarão as atividades iniciadas
na aula resolvidas no ambiente virtual Moodle em data e horário limite informados.
- TODAS as aulas síncronas serão GRAVADAS e disponibilizadas o mais rapidamente possível para os alunos
diretamente ou por meio de links no ambiente virtual Moodle (permitindo o posterior acesso caso ocorram
problemas com acesso à internet por parte dos alunos). 
- Se houver problemas com o acesso à internet por parte do professor, ou problemas com a infraestrutura da
UFSC, que inviabilizem o início ou continuação de alguma aula síncrona, será marcada reposição da aula em
data e horário acordados com os alunos, ou disponibilização de aula gravada (ASSÍNCRONA).
- Aulas assíncronas disponibilizadas para os alunos diretamente ou por meio de links no ambiente virtual
Moodle.
- Exercícios práticos realizados em grupos, extra-classe em que os alunos apresentarão um relatório em que
responderão várias questões sobre um arquivo de dados enviado a cada um dos grupos, com o objetivo de
capacitar os alunos para a análise exploratória de dados, análise e escolha do melhor modelo de regressão
simples para um conjunto de dados, e a realização de previsões usando um modelo clássico de séries temporais.
- Atividades assíncronas, disponibilizadas diretamente aos alunos ou por meio de links no ambiente virtual
Moodle, e que os alunos deverão entregar resolvidas no mesmo ambiente. 
- Todo o material de apoio será disponibilizado no ambiente virtual Moodle (incluindo os textos com os
conteúdos – notas de aula do professor, slides das aulas, listas de exercícios, links e arquivos de dados) ou está
disponível na biblioteca digital da UFSC.
- Para melhor aproveitamento das aulas recomenda-se a leitura prévia do material indicado pelo professor no
cronograma da disciplina (ver adiante) antes das aulas síncronas.
- Os alunos devem estar cientes de que esta disciplina exige tempo de dedicação (leitura e resolução de
exercícios) extraclasse de no mínimo duas horas semanais.
- O professor usará a ferramenta Fórum de notícias para divulgar informações sobre a disciplina para todos os
alunos.
- Através da ferramenta Fórum de discussão os alunos e o professor poderão discutir tópicos da disciplina.
Recomenda-se que os alunos apresentem dúvidas gerais sobre a disciplina e conteúdos específicos através do
Fórum de discussão, porque podem ser temas de interesse de outros alunos, permitindo a resolução de problemas
que afetam a todos. 
- Poderão ser realizados chats para discussão de tópicos da disciplina em horários acordados com os alunos. 
- Os alunos podem e devem entrar em contato com o professor através do e-mail marcelo.menezes.reis@ufsc.br
sempre que tiverem necessidade de esclarecimentos sobre a disciplina.
- A frequência será aferida da seguinte forma:
1) Aulas síncronas teóricas (15 previstas - 30 horas-aula): presença na aula.
2) Aulas síncronas práticas (8 previstas - 16 horas-aula): entrega das atividades resolvidas no ambiente virtual
Moodle.
3) Aulas assíncronas (2 previstas - 8 horas-aula): participação em fórum de discussão no ambiente virtual
Moodle.
4) Atividades assíncronas - incluindo provas e questionários (6 previstas - 18 horas-aula): entrega das atividades
resolvidas no ambiente virtual Moodle.
É considerado com frequência suficiente o aluno que tiver frequência verificada em 75% do total das
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aulas/atividades.

9) Avaliação
Devido às características do período de pandemia a avaliação da disciplina sofreu modificações tanto em termos
de forma quanto em termos da proporção da nota final atribuída para cada tipo de atividade. 
- Três provas escritas individuais sem consulta com questões dissertativas, realizadas de forma ASSÍNCRONA
(período de 24 horas para conclusão) através do recurso Questionário disponível no ambiente virtual Moodle
(são Atividades Assíncronas):
 -- Uma para Análise Exploratória de Dados;
 -- Uma para Análise Bidimensional;
 -- Uma para Análise de Séries Temporais e Números Índices.
- Três questionários individuais com questões de múltipla escolha e de associação respondidos de forma
ASSÍNCRONA (período de 12 horas para conclusão), implementados através do recurso Questionário
disponível no ambiente virtual Moodle (são Atividades Assíncronas):
 -- Um para Análise Exploratória de Dados;
 -- Um para Análise Bidimensional;
 -- Um para Análise de Séries Temporais 
- Três exercícios práticos de análise de dados desenvolvidos em grupos (escolhidos pelos próprios alunos –
aceitam-se até 5 pessoas por grupo – sendo a sua composição comunicada ao professor por meio de e-mail o
mais rápido possível). Todo o material necessário será enviado aos grupos por e-mail: cada grupo terá um
conjunto de dados específico, mas as questões a responder serão as mesmas para todos os grupos. Os grupos
enviarão dois arquivos via ambiente Moodle até as datas e horários especificados: um arquivo de texto (formato
.docx ou .odf – se for usado o Google Docs o arquivo deve ser baixado em formato .docx ou .odf para o envio
via Moodle) com as respostas das questões e um arquivo de planilha eletrônica (formato .xlsx ou .odt – se for
usado o Google Planilhas o arquivo deve ser baixado em formato .xlsx ou .odt para o envio via Moodle) com os
procedimentos estatísticos – os dois arquivos precisam ter a identificação de todos os integrantes do grupo. Além
da divulgação das notas o professor enviará arquivos de feedback para os grupos por meio do ambiente Moodle.
Os exercícios práticos serão: 
 --Um exercício sobre Análise Exploratória de Dados;
 --Um exercício sobre Análise Bidimensional de variáveis 
 quantitativas;
 --Um exercício sobre Análise de Séries Temporais.
- Oito atividades práticas de análise de dados utilizando planilhas eletrônicas (iniciadas nas Aulas Síncronas
Práticas), desenvolvidas em grupos (selecionados aleatoriamente a partir da lista de alunos matriculados – até 6
pessoas por grupo – se nenhum dos integrantes do grupo tiver acesso a computador/laptop para realizar as
análises, os grupos serão rearranjados). As atividades serão realizadas parte durante aulas síncronas específicas, e
poderão ser completadas pelos grupos posteriormente. Todo o material necessário será enviado aos grupos por
e-mail: cada grupo terá um conjunto de dados específico, mas as questões a responder serão as mesmas para
todos os grupos. Os grupos enviarão apenas um arquivo via ambiente Moodle até as datas e horários
especificados: um arquivo de planilha eletrônica (formato .xlsx ou .odt se for usado o Google Planilhas o arquivo
deve ser baixado em formato .xlsx ou .odt para o envio via Moodle) com os procedimentos estatísticos e as
respostas às questões em caixas de texto inseridas na planilha eletrônica. Além da divulgação das notas o
professor enviará arquivos de feedback para os grupos por meio do ambiente Moodle. As atividades práticas
serão: 
 -- Pré-análise de dados, e análise de variáveis qualitativas 
 através de tabelas e gráficos;
 -- Análise de variáveis quantitativas através de tabelas e 
 gráficos;
 -- Análise de variáveis quantitativas através de medidas de 
 síntese;
 -- Análise bidimensional de variáveis quantitativas: diagrama 
 de dispersão, coeficiente de correlação linear de Pearson, 
 ajuste de modelo de regressão linear simples (reta).
 -- Análise bidimensional de variáveis quantitativas: ajuste de 
 modelo de regressão linear simples (reta e polinômio de 2º 
 grau), análise de resíduos de modelo de regressão linear 
 simples.
 -- Análise de Séries Temporais: obtenção de tendência da série 
 por modelos de equação, médias móveis e ajuste exponencial 
 simples.
 -- Análise de Séries Temporais: obtenção de índices sazonais da 
 série pelos modelos aditivo e multiplicativo.
 -- Análise de Séries Temporais: obtenção de índices cíclicos, 
 recomposição de série.
Chamando de P1, P2 e P3 as notas das provas, de Q1, Q2, e Q3 as notas dos questionários, de EX1, EX2 e EX3
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as notas dos Exercícios práticos, e de PRAT1, PRAT2, PRAT3, PRAT4, PRAT5, PRAT6, PRAT7 e PRAT8 as
notas das atividades práticas, a média final antes da Recuperação (MF) será:
MF=((P1+P2+P3)/3)×0,25+((Q1+Q2+Q3)/4)×0,15+((EX1+EX2+EX3)/3)×0,40+((PRAT1+PRAT2+PRAT3+P
RAT4+PRAT5+PRAT6+PRAT7+PRAT8)/8)×0,20

Será considerado aprovado o aluno que com frequência suficiente (75%) obtenha MF maior ou igual a 6,0
(SEIS).
O aluno que, por motivo justificado previsto na legislação, além de problemas de acesso à internet, faltar a uma
das avaliações (P1, P2 ou P3), tem até 72 horas após a data de realização da avaliação para requerer junto à
secretaria do INE (ine@contato.ufsc.br) a realização de uma prova de "Reposição". As provas de "Reposição"
serão realizadas em data e horário acordados com o Professor.

Conforme parágrafo 2º do artigo 70 da Resolução 17/CUn/97, o aluno com frequência suficiente (FS) e
média final no período (MF) entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação ao final do semestre (REC), sendo
a nota final (NF) calculada conforme parágrafo 3º do artigo 71 desta resolução, ou seja: NF = (MF + REC) / 2.

10) Cronograma
As aulas regulares, síncronas sempre que possível, estão previstas para segundas-feiras das 8h20min às 10h e
quintas-feiras das 10h10min às 11h50min.
31/08/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona teórica - Apresentação da disciplina: professor, plano de ensino.
Aspectos introdutórios: conceito de Estatística, subdivisões da Estatística, critérios de arredondamento. Capítulo
1 das Notas de Aula.
03/09/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona teórica - Análise Exploratória de Dados: Conceito, Variáveis: nível de
manipulação e nível de mensuração. Pré-análise de dados (dados perdidos, erros, inconsistências). Distribuição
de frequências para variáveis qualitativas. Capítulo 2 das Notas de Aula – Seções 2.1, 2.2, 2.3.1.
07/09/2020 – Segunda-feira – Feriado Nacional: Independência do Brasil.
10/09/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona prática – Prática 1 em planilha eletrônica: Pré-análise de dados,
distribuições de frequências para variáveis qualitativas.
14/09/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona teórica – Distribuições de frequências para variáveis quantitativas.
Capítulo 2 das Notas de Aula – Seção 2.3.2.
17/09/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona prática – Prática 2 em planilha eletrônica: Distribuições de
frequências para variáveis quantitativas.
21/09/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona teórica – Medidas de síntese de conjuntos de dados de variáveis
quantitativas: medidas de posição. Capítulo 2 das Notas de Aula, Seção 2.4, Seção 2.4.1.
24/09/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona teórica – Medidas de síntese de conjuntos de dados de variáveis
quantitativas: medidas de dispersão. Capítulo 2 das Notas de Aula, Seção 2.4, Seção 2.4.2.
28/09/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona teórica - Medidas de síntese de conjuntos de dados de variáveis
quantitativas: Separatrizes e diagramas em caixa. Capítulo 2 das Notas de Aula, Seções 2.4.3, 2.5, 2.6 e 2.6.1.
01/10/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona prática - Prática 3 em planilha eletrônica: medidas de síntese para
conjuntos de dados de variáveis quantitativas.
05/10/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona teórica – Identificação de técnicas para Análise Exploratória de
Dados. Capítulo 2 das Notas de Aula, Seção 2.7.
06/10/2020 - EXTRA-CLASSE - Atividade assíncrona - Terça-feira - Entrega da resolução do Questionário 1 –
Análise Exploratória de Dados no ambiente virtual Moodle. 
08/10/2020 – Quinta-feira – Atividade assíncrona - às 8h20min, início do período de 24 horas para entrega da
resolução da Prova 1 – Análise Exploratória de Dados no ambiente virtual Moodle.
12/10/2020 – Segunda-feira – Feriado Nacional – Padroeira do Brasil.
15/10/2020 – Quinta-feira – Semana da administração – Aula ASSÍNCRONA disponibilizada: alunos assistirão
em momento apropriado para eles aula gravada e dúvidas serão apresentadas no fórum de discussão da
disciplina. Análise Bidimensional de Variáveis Qualitativas e Quantitativas: conceitos, tabela de contingências,
estatística Quiquadrado, Coeficiente de Contingência Modificado. Capítulo 3 das Notas de Aula, seções 3.1 e
início da seção 3.2.
Término do prazo para entrega do Relatório do Exercício prático 1 no ambiente virtual Moodle.
19/10/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona teórica - Análise bidimensional de Variáveis Quantitativas:
Diagramas de dispersão, Coeficiente de Correlação Linear de Pearson. Capítulo 3 das Notas de Aula, seções
3.2.1 e 3.2.2.
22/10/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona teórica – Análise bidimensional de Variáveis Quantitativas: Capítulo
3 das Notas de Aula, seções 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5.
26/10/2020 – Segunda-feira – Aula síncrona prática – Prática 4 – Análise bidimensional de Variáveis
quantitativas: diagrama de dispersão, coeficiente de correlação linear de Pearson, e ajuste de modelo de
regressão.
29/10/2020 – Quinta-feira – Aula síncrona prática – Prática 5 – Análise bidimensional de Variáveis
quantitativas: análise de resíduos.

Plano de Ensino - INE7001 - Estatística para Administradores I - 21/08/2020 - Página: 4/5



02/11/2020 – Segunda-feira – Feriado Nacional – Dia de Finados. Aula ASSÍNCRONA disponibilizada: alunos
assistirão em momento apropriado para eles aula gravada e dúvidas serão apresentadas no fórum de discussão da
disciplina. Análise de Séries Temporais: Conceito, modelo clássico de decomposição pelos modelos aditivo e
multiplicativo. Capítulo 4 das Notas de Aula, seção 4.1.
03/11/2020 EXTRA-CLASSE - Atividade assíncrona - Terça-feira - Entrega da resolução do Questionário 2 –
Análise Bidimensional no ambiente virtual Moodle. 
05/11/2020 – Quinta-feira – Atividade assíncrona - às 10h10min, início do período de 24 horas para entrega da
resolução da Prova 2 – Análise Bidimensional, no ambiente virtual Moodle.
09/11/2020 – Segunda-feira – Aula Síncrona Teórica - Análise de Séries Temporais: obtenção de tendência de
série temporal por meio de equação e por meio de médias móveis. Capítulo 4 das Notas de Aula, seções 4.2.1 e
4.2.1.1.
Término do prazo para entrega do Relatório do Exercício prático 2 no ambiente virtual Moodle.
12/11/2020 – Quinta-feira - Aula síncrona prática – Prática 6 – Análise de Séries Temporais: gráfico de linhas,
obtenção de tendência por equação e por médias móveis.
16/11/2020 – Segunda-feira - Aula síncrona teórica - Análise de Séries Temporais: obtenção de índices sazonais
de série temporal pelos modelos aditivo e multiplicativo. Capítulo 4 das Notas de Aula, seção 4.3.
19/11/2020 – Quinta-feira - Aula síncrona prática – Prática 7 – Análise de Séries Temporais: obtenção de índices
sazonais de série temporal pelos modelos aditivo e multiplicativo.
23/11/2020 – Segunda-feira - Aula síncrona teórica – Análise de Séries Temporais: obtenção de variações
cíclicas e identificação de componentes irregulares, recomposição da série e previsão. Capítulo 4 das Notas de
Aula, seções 4.4, 4.5 e 4.5.1.
26/11/2020 – Quinta-feira - Aula síncrona prática – Prática 8 – Análise de Séries Temporais: obtenção de
variações cíclicas e identificação de componentes irregulares, recomposição da série e previsão.
30/11/2020 – Segunda-feira - Aula síncrona teórica – Números Índices: conceito, números índices simples,
números índices relativos de ligação, mudança de base de série de números índices, deflação de série temporal.
Capítulo 5 das Notas de Aula, seções 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.3 e 5.4.
01/12/2020 EXTRA-CLASSE - Atividade assíncrona - Terça-feira - Entrega da resolução do Questionário 3 –
Análise de Séries Temporais no ambiente virtual Moodle. 
03/12/2020 – Quinta-feira - Aula síncrona teórica – Números Índices Compostos: conceito, Índices de
Laspeyres, Índices de Paasche. Capítulo 5 das Notas de Aula, seção 5.2.
Término do prazo para entrega do Relatório do Exercício prático 3 no ambiente virtual Moodle.
07/12/2020 – Segunda-feira - Aula síncrona teórica – Números Índices Brasileiros e Internacionais. Capítulo 5
das Notas de Aula, seção 5.5.
10/12/2020 – Quinta-feira - Atividade assíncrona - às 10h10min, início do período de 24 horas para entrega da
resolução da Prova 3 no ambiente virtual Moodle.
16/12/2020 – Quarta-feira – Atividade assíncrona Opcional - às 8h20min, início do período de 24 horas para
entrega da resolução da Recuperação no ambiente virtual Moodle.
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