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1) Identificação
Disciplina: INE7001 - Estatística para Administradores I
Turma(s): 02316
Carga horária: 72 horas-aula         Teóricas: 72         Práticas: 0
Período: 1º semestre de 2020

2) Cursos
- Administração (316)

3) Requisitos
- Não há

4) Professores
- Adriano Ferreti Borgatto (adriano.borgatto@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 serão 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 02316, segundas-feiras, das 20h20min às 22h, quartas-feiras das
20h20min às 22h. Entende-se que não necessariamente toda a duração da aula será ocupada, mas presume-se que
o início será realizado nos horários previstos. 
- A frequência dos alunos será aferida através da participação nas aulas síncronas e nas listas de exercícios
postadas no Moodle. Estima-se aproximadamente 40% das aulas serão realizadas na modalidade síncronas e 8
listas de exercícios, conforme o cronograma detalhado.
- 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). 
- Toda parte teórica da disciplina será ministrada na modalidade assíncronas disponibilizando os slides e os
vídeos com a explicação da teoria disponibilizada nos slides.
- As aulas síncronas serão realizadas para a resolução e explicação de exercícios práticos referente a teoria
disponibilizada nos vídeos postados Moodle.
- Nas aulas síncronas, 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, será gravada a aula e
disponibilizada para os alunos na modalidade assíncrona.
- Todo o material de apoio será disponibilizado no ambiente virtual Moodle: incluindo os textos com os
conteúdos, slides das aulas, vídeos, listas de exercícios (e seus gabaritos), links e arquivos de dados.
- Para melhor aproveitamento das aulas síncronas é obrigatório o aluno assistir previamente as videoaulas do
material disponibilizado pelo professor.
- Os alunos devem estar cientes de que esta disciplina exige tempo de dedicação (leitura e resolução de
exercícios) extraclasse.
- 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 adriano.borgatto@ufsc.br
sempre que tiverem necessidade de esclarecimentos sobre a disciplina.

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, realizadas de forma assíncrona através do recurso Questionário disponível no
ambiente virtual Moodle:
 -- Uma para Análise Exploratória de Dados;
 -- Uma para Análise Bidimensional;
 -- Uma para Análise de Séries Temporais e Números Índices.
- 8 listas de exercícios práticos que serão disponibilizados no Moodle terão que ser resolvidos e postados pelo
aluno no Moodle em data pré-estabelecida

Chamando de P1, P2 e P3 as notas das provas e de L de listas de exercícios, a média final antes da Recuperação
(MF) será:

MF=(P1+P2+P3+L)/4
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Será considerado aprovado o aluno que com frequência suficiente (75%) obtenha MF maior ou igual a 6,0
(SEIS).

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
Dia 31/8: Aula síncrona introdutória
Dia 31/8: Postagem da videoaula (Pesquisa Científica, Tipos de Variáveis)
Dia 31/8: Postagem da Lista de exercícios 1 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 7/9
Dia 7/9: Postagem de duas videoaulas (Tipos de Amostragem / Tamanho da amostra)
Dia 14/9: Aula síncrona de Exercícios – Amostragem / Tamanho da amostra
Dia 14/9: Postagem da Lista de exercícios 2 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 21/9
Dia 16/9: Postagem de duas videoaulas (Tabelas e Gráficos / Medidas de posição)
Dia 23/9: Aula síncrona de Exercícios – Tabelas e Gráficos / Medidas de posição
Dia 23/9: Postagem da Lista de exercícios 3 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 30/9
Dia 28/9: Postagem de duas videoaulas (Medidas de dispersão / Gráfico de caixa)
Dia 5/10: Aula síncrona de Exercícios – Medidas de dispersão / Gráfico de caixa
Dia 5/10: Postagem da Lista de exercícios 4 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 12/10
Dia 7/10: Aula síncrona da Revisão da Prova 1
Dia 14/10: Prova 1 – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
Dia 15/10: Postagem da videoaula (Tabela de contingência e medidas de associação)
Dia 21/10: Aula síncrona de Exercícios – Tabela de contingência e medidas de associação
Dia 21/10: Postagem da Lista de exercícios 5 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 28/10
Dia 22/10: Postagem de duas videoaulas (Correlação / Regressão Linear)
Dia 28/10: Aula síncrona de Exercícios – Correlação / Regressão Linear
Dia 28/10: Postagem da Lista de exercícios 6 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 4/11
Dia 4/11: Aula síncrona da Revisão da Prova 2
Dia 9/11: Prova 2 – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
Dia 11/11: Postagem da videoaula (Séries temporais – Tendência)
Dia 16/11: Postagem de duas videoaulas (Séries temporais – Sazonalidade / Modelo Multiplicativo)
Dia 23/11: Aula síncrona de Exercícios – Séries Temporais
Dia 23/11: Postagem da Lista de exercícios 7 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 30/11
Dia 25/11: Postagem de duas videoaulas (Números índices simples / Método agregativo)
Dia 2/12: Aula síncrona de Exercícios – Números índices
Dia 2/12: Postagem da Lista de exercícios 8 que deverá ser entregue pelos alunos até o dia 8/12
Dia 7/12: Aula síncrona da Revisão da Prova 3
Dia 9/12: Prova 3 – Assíncrona para ser realizada em 24 horas
Dia 16/12: Prova de Recuperação – Assíncrona para ser realizada em 24 horas

11) Bibliografia Básica
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12) Bibliografia Complementar
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- TRIOLA, M. F. – Introdução à Estatística, 10 ed., LTC, Rio de Janeiro, 2010.
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