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Ementa

O curso tem como objetivo fornecer aos discentes conhecimentos básicos sobre os

procedimentos de tratamento e análise de dados com o software SPSS (Statistical Package for

Social Science). Mais especificamente, visa-se capacitar os participantes a efetuar, de maneira

autônoma, uma série de operações por meio deste programa – que vão desde a projetação e

elaboração da  matriz  de dados,  até  as  aplicações  de análise  uni,  bi  e  trivariada,  além do

planejamento  e  construção  de  índices  empíricos  –,  explicitando  ainda  a  lógica  nelas

implicadas.

Partindo da convicção de que a maneira mais eficaz para alcançar o referido objetivo

se dá por  meio  da  aplicação direta  das  ditas  operações,  o  curso  prevê  que os  conteúdos

apresentados  sejam  trabalhados  por  meio  de  exercícios  práticos,  a  serem  realizados  no

“Laboratório de Ensino de Ciências Sociais” (sala  714).  No entanto,  o foco na dimensão

operacional  não  deve  sugerir  que  o  curso  tenha  uma abordagem eminentemente  técnico-

aplicativa: mais do que isso, nossa ambição é que os participantes adquiram principalmente

uma sólida base teórico-metodológica, de modo que possam consequentemente se servir das

ferramentas  aprendidas  ao  longo  do  curso  com  o  discernimento  necessário.  Isto  é,  nós

acreditamos que a combinaçao de conhecimentos teóricos e metodológicos com o uso prático
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do software possa proporcionar aos discentes uma visão abrangente do processo de pesquisa

no campo das Ciências Sociais.

Das Aulas

As aulas serão organizadas em duas seções: uma de caráter teórico e outra de caráter

pratico. A primeira é pensada com o intuito de fornecer aos participantes um conhecimento

suficientemente aprofundado sobre as principais questões epistemológicas, metodológicas e

teóricas  relativas  à pesquisa  social  empírica;  enquanto  com  a  segunda  pretendemos

proporcionar competências técnico-aplicativas no uso do software SPSS.

Da Avaliação

A avaliação será contínua, englobando a presença, a participação e o desempenho dos

discentes nas discussões teóricas e nas atividades práticas desenvolvidas durante o curso.

Programa:

AULA 1 – INTRODUÇÃO AO CURSO 

Dia: 19/03/2019 Horário: 09:00 – 12:00 Sala: 714

Apresentação do programa do curso.
Introdução teórica
A pesquisa científico-social; gênese de uma pesquisa social empírica; fases de uma pesquisa 
social empírica.

AULA 2 – PLANEJAMENTO DE UMA PESQUISA SOCIAL EMPÍRICA

Dia: 20/03/2019 Horário: 09:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: formulação dos objetivos de pesquisa; definição operacional – dos conceitos 
aos índices empíricos; classificação, tipologia e taxonomia; estratégias de pesquisa.
Seção prática: apresentação do software SPSS.

AULA 3 – A MATRIZ DE DADOS

Dia: 21/03/2019 Horário: 08:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: das informações aos dados; a matriz de dados – unidade de análise (casos) e 
suas relativas propriedades (variáveis); tipos de propriedades e tipos de variáveis.
Seção prática: projetar, construir e importar uma matriz de dados.

AULA 4 – ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE UNIVARIADA DOS DADOS

Dia: 26/03/2019 Horário: 09:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: a fase de pré-análise dos dados; limpeza, tratamento e organização dos dados 
para análise; funções da análise univariada dos dados; descrever, sintetizar e apresentar a 
distribuição de uma variável (de acordo com o tipo de variável).
Seção prática: etiquetar variáveis e valores; recodificar valores; tratamento dos dados 
omissos ou faltantes; construir novas variáveis a partir daquelas presentes na matriz de 



dados; distribuição de frequências; medidas de tendência central; variabilidade; 
representação gráfica da distribuição.

AULA 5 – CONSTRUÇÃO DE ÍNDICES EMPÍRICOS

Dia: 27/03/2019 Horário: 09:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: conceitos, indicadores e índices; dimensão semântica, dimensão sintática e 
dimensão pragmática na escolha dos indicadores; a construção de índices empíricos.
Seção prática: a construção de índices tipológicos; a construção de índices por adição.

AULA 6 –  VALIDADE E CONFIABILIDADE

Dia: 28/03/2019 Horário: 08:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: os conceitos de validade e confiabilidade.
Seção prática: exercícios sobre índices empíricos.

AULA 7 – ANALISE BIVARIADA DOS DADOS

Dia: 02/04/2019 Horário: 09:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: analizar a relação entre duas variáveis; descrever, sintetizar e apresentar a 
relação entre duas variáveis.
Seção prática: tabelas de contingências; os coeficientes de correlação; análise da variância; 
representação gráfica da relação entre duas variáveis.

AULA 8 –  ANÁLISE TRIVARIADA DOS DADOS

Dia: 03/04/2019 Horário: 09:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: funções da análise tri-variada dos dados; descrever, sintetizar e apresentar a 
relação entre três variáveis; variável independente, variável dependente e variável de 
controle; modelo da explicação; modelo da interpretação; modelo da especificação.
Seção prática: tabelas de contingências; coeficientes de correlação; análise da variância; 
representação gráfica da relação entre três variáveis.

AULA 9 – IMPUTAÇÃO CAUSAL E CORRELAÇÃO ESTATÍSTICA

Dia: 04/04/2019 Horário: 08:00 – 12:00 Sala: 714

Seção teórica: conceito de causa; causalidade, estatística e sociologia.
Seção prática: recapitulação das operações básicas de tratamento e análise de dados.

Bibliografia

As referências bibliográficas serão fornecidas ao longo das aulas.


