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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  
 

Título da Disciplina: Análise Exploratória de Dados e suas Aplicações 

Professor(a) Responsável (somente um): Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
Departamento: Matemática 
Faculdade: Ciências Exatas e Tecnologia 
E-mail para contato: cileda@pucsp.br 

Carga horária: 3 créditos (54 horas) 
Turno: Disciplina a distância 

 
EMENTA E OBJETIVOS  
O objetivo desta disciplina é identificar elementos da Estatística aplicáveis nas diversas áreas 
do conhecimento e áreas profissionais presentes na sociedade. Objetiva-se ainda construir 
instrumentos para a coleta de dados, bem como aplicação, organização, tratamento e análise do 
conjunto de dados coletados, criando a discussão sobre seu impacto. 
 
Conteúdos: 

• Construção e aplicação de um instrumento de coleta de dados: o questionário; 
organização de um banco de dados a partir de um questionário;  

• Amostragem simples, distribuição de dados, tipos de variáveis estatísticas  
• Busca e utilização de banco de dados de outras fontes;  
• Tratamento de banco de dados em tabelas e gráficos utilizando planilhas eletrônicas; 
• Distribuição de Frequências e suas representações por gráficos e tabelas; 
• Medidas de tendência central e de dispersão e sua interpretação gráfica; 
• Análise de dados e uso de simulação para construção e validação intuitiva de 

hipóteses; 
• Elaboração de relatório de análise de dados; 
• Aprofundamento: Introdução à inferência informal; 
• Discussão de resultados identificando e entendendo as Fake News a partir de fatos.  

 
METODOLOGIA  
O curso será organizado em três, cada um deles tendo um tema atual para trazer um contexto 
que conduzirá a coleta e análise dos dados. A introdução de cada tema e do conjunto de 
conceitos estatísticos a serem abordados serão feitos de forma síncrona, na plataforma 
Microsoft Teams utilizada pelo curso juntamente com o Moodle, o que viabilizará a 
participação de estudantes de todos os campi (inclusive Sorocaba). 
 
AVALIAÇÃO  
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Desenvolvimento de projeto piloto de pesquisa no contexto da área de origem do participante 
ou mesmo de projeto multidisciplinar para aplicação das técnicas apresentadas. 
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