
 

Projeto de curso / ação de capacitação 

 

1. Título: MANIPULAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS.  
 

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: CT&D 

2.2. Período de realização: NO SITE. 

2.3. Horário: NO SITE 

2.4. Carga horária: 22 hs. 

2.5. Local: NO SITE 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 20 

3.2. Clientela alvo: Servidores, estagiários e terceirizados da UFG. 

 

4. Justificativa 

O curso se propõe apresentar os recursos computacionais mais recentes para a utilização da análise 
quantitativa cobrindo uma lacuna deixada na formação de alguns cursos. Também apresentar estes 
recursos para participantes que não tiveram essa possibilidade durante a sua formação. Paralelo a isso 
oferece também uma introdução aos principais conceitos e técnicas da estatística. Dessa forma pretende-
se capacitar os participantes do curso no desenvolvimento de análises objetivas que capacitem os mesmos 
avaliar com maior precisão o desempenho de setores específicos da realidade experimentada por eles em 
suas funções na UFG 

 

 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos): 

5.1. Gerais: Introduzir os elementos básicos da estatística descritiva e apresentar as principais rotinas do 
software para análises quantitativas PSPP  

 

5.2.  Específicos: Capacitar os alunos a planejarem e executarem pesquisas quantitativas;  
Capacitar os alunos a executar análises em estatística descritiva;  
Apresentar o software PSPP e seus principais recursos para a análise quantitativa.  

  

 

6. Metodologia: 

6.1. Modalidade (presencial, a distância, semi-presencial): Presencial. 

6.2. Recursos didáticos (resenhas, aula expositiva, etc..): Aulas expositivas; data show; computadores com o 
software PSPP para exercícios em sala.  

 

 

7.  Critérios para avaliação cognitiva: 

7.1. Participação / atividades em sala: 5,0 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% 

7.4. Avaliação escrita (ou impressa) para fins de arquivamento: avaliação escrita será continua a partir dos 
exercícios propostos em sala. Gravados em documento eletrônico em extensão “.doc”.  

 

Serão realizados 5 exercícios com o valor de 2,0 cada 
 

 

 
8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos: datashow, notebook, computadores e quadro branco.  
 

8.2. Material didático: material on-line 



 

 
9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

Técnicas de amostragem, Dados quantitativos.  
 

02 Marcos Cristiano Dos Reis  
 

Medidas descritivas, média e desvio padrão; 
Modelo binomial, estimação de parâmetros; 
Correções para tamanho da população, teste de 
hipóteses.  

 

02 

Marcos Cristiano Dos Reis  
 

Teste t para dados pareados e amostras 
independentes; Correlações; Exercícios.  

 

02 
Marcos Cristiano Dos Reis  

 

Programação do PSPP; Tabulação de dados. 
Saída de dados  

 

03 
Marcos Cristiano Dos Reis  

 

Frequência simples, Cruzamento de variáveis; 
Exercícios.  

 

02 
Marcos Cristiano Dos Reis  

 

Comparação de médias. Exercícios (teste t e 
teste t para variáveis pareadas);  

 

03 
Marcos Cristiano Dos Reis  

 

Utilização de respostas múltiplas. Edição de 
tabelas; Transformação e recodificação de 
variáveis; Operações matemáticas envolvendo 
variáveis já existentes Exercícios Utilização de 
respostas múltiplas. Edição de tabelas; 
Transformação e recodificação de variáveis; 
Operações matemáticas envolvendo variáveis já 
existentes Exercícios.  

 

03 

Marcos Cristiano Dos Reis  
 

Mescla (adição de variáveis de outros bancos de 
dados e de casos de outros bancos de dados); 
Exercícios  

 

02 
Marcos Cristiano Dos Reis  

 

Transformação e edição de bancos de dados já 
existentes em arquivos de Excel para .sav 
(extensão utilizada pelo PSPP). Exercícios  

 

02 

Marcos Cristiano Dos Reis  
 

   

 


