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Métodos Quantitativos de Pesquisa  2º sem / 2017 
Prof. Felipe Zambaldi  

  

 

Objetivos 

 Capacitar os alunos a  analisar dados utilizando o “pensamento estatístico”  

 Capacitar os alunos a utilizar  técnicas de inferência estatística em processos de tomada de 

decisão.   

 

Requisitos 

 Esta disciplina requer que os alunos tenham conhecimento prévio dos seguintes temas: 

Utilização de Excel e Minitab;  Estatística Descritiva;  Cálculo de probabilidades; Variáveis 

aleatórias : conceitos, tipos e parâmetros; distribuição normal. 

 

Critério de avaliação 

 Participação / estudos de casos/ testes   :  2,0 

 Prova  parcial:  4,0 

 Exame Final :  4,0 

 

Programa: 

1. Introdução à Inferência Estatística  

2. Amostragem e distribuições amostrais 

 Conceitos de amostra e amostragem 

 Amostragem probabilística e não probabilística 

 Distribuições amostrais - Conceitos e importância 

 Simulação de distribuições amostrais 

 Distribuições amostrais da média, variância e proporção 

3. Estimação de parâmetros 

 Estimação por ponto e por intervalo – conceitos  

 Dimensionamento de amostras 

4. Testes de hipóteses 

 Testes de hipóteses e tomada de decisão 

 Tipos de erros 

 Testes para parâmetros de uma população 

 Testes para comparação de duas populações 

 Análise de variância 

 Testes Qui-quadrado 

5. Correlação e regressão linear 

 Correlação linear. 

 Estimação e testes dos parâmetros em regressão linear 

 Regressão linear por transformação. 

6. Regressão Múltipla  
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 Modelo teórico 

 Estimação e interpretação dos parâmetros 

 Inferência – testes dos parâmetros 

 Análise dos resíduos 

 Multicolinearidade 

 Seleção de variáveis 

 Variáveis binárias 

 

Referência Obrigatória 

 Newbold, P. W.L.Carlson & B.M.Thorne: Statistics for Business and Economics, 8th ed. , 

Pearson (difícil de encontrar) 

 Dennis J. Sweeney,  Thomas A. William, David R. Anderson,: Estatística Aplicada à 

Administração e Economia, 3ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.  

 

Referências Complementares:  

 C. J. Wild e G.A.F. Seber: Encontros com o Acaso – Um Primeiro Curso de Análise de Dados 

e Inferência. LTC 2004 

 Wilton de O. Bussab e Pedro A Morettin,  Estatística Básica, 6ª Ed., Saraiva, 2002 

 Mc Clave, Benson & Sinsich: Statistics for Business and Economics, 8th ed., Prentice Hall, 2001 

(já há uma versão traduzida para o Português)  
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Temas, Leituras e Exercícios 

SWA : Anderson, Sweeney &Williams     

 B&M: Bussab e Morettin         WS: Wild & Seber    

Introdução; análise da qualidade dos dados. Amostragem aleatória simples.   

Leitura:  SWA - introdução - 7.1 – 7.2 – 7.7 ;    

Exercícios:   

Distribuições amostrais 

Leitura: SWA – 7.4;   7.5;   7.6  

Exercícios:   

Estimação e dimensionamento de amostras 

 Leitura: SWA :     7.3;    Cap. 8 (tudo);         

Exercícios:   

Testes de hipóteses – uma amostra 

Leitura: SWA -  capítulo 9  (No fim de cada seção há um bom resumo com as  fórmulas.   Acostume-

se com elas);      

Exercícios:   

Testes de hipóteses – Inferência para duas populações 

Leitura: SWA -  capítulo 10  ( 10.1 a 10.3) capítulo 11 (11.1)  

Exercícios:   

Comparação de duas ou mais médias 

Leitura: SWA -  capítulo 10 (10.4  10.5)             

Exercícios (não entregar):   

Testes Qui2 

Leitura: SWA -  capítulo 11  (11.2  11.3) 

Exercícios:   

Regressão linear 

Leitura: SWA -  capítulo 12   

Exercícios:   

Regressão Múltipla 

Leitura: SWA -  capítulo  13 

Exercícios:   

 

Presença: 

 Solicita-se aos alunos que não cheguem atrasados.    

 

Comunicação  

 O aluno deverá abrir o e-class frequentemente. Vou utilizar este meio para enviar material, 

tarefas, comunicados etc.   

 

Prova Parcial 

 Avaliação tradicional da capacidade do aluno em resolver problemas estatísticos. 

 Aborda os tópicos vistos até a aula anterior à realização da prova. 

 Não é permitido o uso de equipamentos de comunicação, nem mesmo como calculadora. 

 Durante as provas os alunos poderão / deverão utilizar os softwares estatísticos instalados nos 

laboratórios da escola.   No entanto fica proibido o acesso a qualquer meio de comunicação 
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(Internet, bluetooth, etc.) e consulta a arquivos com anotações de aulas ou referências (livros, 

apostilas, etc.). 

 Não é permitido o uso de lap-tops pessoais ou pen drives  

 

Exame final 

 O mesmo estilo da prova parcial, porém com o espectro mais abrangente do conhecimento 

estatístico.  

 Exame de 2a chamada é marcado pela Secretaria Escolar. 

 

Estudos de caso, projetos  

 Serão preparados em casa e posteriormente discutidos em aula.  

 Os alunos trabalharão em grupos de k =  3 membros (com uma exceção, a ser autorizada pelo 

professor, para ajuste ao número de alunos da turma) 

 Os relatórios impressos com a solução e discussão do trabalho deverão ser entregues na primeira 

meia hora de aula.   

 Não serão aceitos trabalhos via e-mail.  

 Os alunos serão arguidos e espera-se que saibam discutir o tema do trabalho e os principais 

resultados. A participação nas discussões será considerada na avaliação de participação.   

 Apresentar tabelas, gráficos ou testes sem comentários  é inútil. Apresentem apenas os resultados 

e comentários que sejam importantes para a discussão do caso.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


