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72 h

5º
EMENTA

Possibilitar aos discentes a ampliação e formalização de seus conhecimentos sobre o o
raciocínio combinatório, probabilístico e estatístico. Tendo como intencionalidade central o
desenvolvimento de competências analíticas para a leitura da realidade social, política e
econômica do país.
OBJETIVOS
GERAL:
Interpretar o contexto social, político, econômico e científico por meio da organização e
análise de dados estatísticos com construção e a análise de indicadores sociais.
ESPECÍFICOS:
Construir cálculos estatísticos para fins de formulação de indicadores;
Analisar os indicadores sociais e econômicos;
Desenvolver mecanismos para a construção de pesquisas.
PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL
O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS propõe:
• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando
propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais,
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de organizações da sociedade civil e movimentos sociais;
• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em
sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto
das relações sociais e no mercado de trabalho;
• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do
código de ética do assistente social.
Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que
a formação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de:
• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais;
• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais;
• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios para a criação de políticas públicas;
• Prestar assessoria e consultoriaàs diversas instituições públicas e privadas em matéria
que incidem sobregarantia de direitos, de políticas sociais;
• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de
Serviço Social.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
1. Introdução
1.1. Conceitos iniciais e objetivos da estatística.
1.2. População e amostra.
1.3. Fases de um trabalho estatístico
2. Estudo das variáveis
2.1. Variáveis dependentes e variáveis independentes.
2.2. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas.
2.3. Variáveis contínuas e variáveis discretas.
3. Estatística descritiva: organização dos dados
3.1. Tabelas e gráficos.
3.3. Distribuição de frequências.
4. Medidas de posição
4.1. Média, moda e mediana.
4.2. Separatrizes: quartis, decis, percentis.
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5. Medidas de dispersão
5.1. Amplitude total.
5.2. Desvio, erro ou afastamento da média.
5.3. Variância e desvio padrão.
5.4. Erro padrão da média.
5.5. Coeficiente de variação
UNIDADE II
1. Elementos introdutórios de demografia
1.1. Estudos dos indicadores demográficos e os impactos socioeconômicos
2. Informações estatísticas elementares da área social
2.1. Contextualização com o ambiente
3. Pesquisa e Tabulação de Dados
3.1. Construindo e Analisando os tipos de pesquisas quantitativa e qualitativa
3.2. Organização de dados pesquisados
4. Desenvolvendo planilhas e gráficos
4.1. Utilização de ferramentas computacionais para construção de planilhas
5. Construindo Formulários de Pesquisas
5.1. Desenvolvendo formulário de pesquisa e distribuição

METODOLOGIA
Aulas expositivas
Produções individuais e coletivas
Estudos de caso
Vídeos
Ferramentas Computacionais
AVALIAÇÃO
Provas teóricas
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Atividades práticas
Seminários
Análises de estudos de caso
Presença
Participação
Observações:
1. Os trabalhos devem ser entregues para o professor em sala de aula. Trabalhos que não
forem apresentados ou entregues nos prazos estabelecidos serão considerados como não
entregues e será atribuída nota zero ao mesmo.
2. Este plano de ensino será flexibilizado de acordo com a evolução obtida pela classe,
podendo, portanto, sofrer alterações no decorrer do semestre, se necessário.
3. Os trabalhos e provas que apresentarem qualquer indício de cópia serão zerados e os
alunos não terão uma nova oportunidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSCHETTI, Ivanete et al. Capitalismo em crise, política social e direitos. 2. Ed. São
Paulo, 2013.
BARBETA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 7. ed. Florianopolis: UFSC, 2011.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
SILVA, Ermes Medeiros et al. Estatística para o curso de economia, administração e
ciências contábeis. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BOSCHETTI, Ivanete et al. Capitalismo em crise, política social e direitos. 2. Ed. São
Paulo, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BIGODE, Antônio José Lopes. O cálculo e a vida moderna. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/matematica2.pdf. Acesso em: 15 out. 2015.
CASTRO, Juscelino Emanoel Gomes de. Análise de indicadores sociais e ambientais de
uma

empresa

de

serviços

de

logística.
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http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/viewFile/575/356. Acesso em:

28 jan.

2016.
NEUFELD, Jonh L. Estatística aplicada à administração usando excel. São Paulo:
Prentice Hall, c2003.
SILVA, Christian Luiz da. Políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento
sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010.

COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

5

