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FACULDADE DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 

PLANO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, conforme RESOLUÇÃO Nº 

33.2020, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 do CONSU. 

 

Disciplina: Análise de Dados Econômicos (ECO067) – Turma B 

Professor: Weslem Rodrigues Faria (weslem.faria@ufjf.edu.br) 

Trimestre: 2o Semestre de 2020 

   

1. Descrição 

 

A análise de problemas em economia real é um campo importante na teoria econômica, 

pois concilia a descrição teórica dos métodos e dos problemas de pesquisa. Com isso, 

espera-se com o curso que o aluno faça uma associação entre teoria econômica e 

possibilidades de análise de problemas econômicos reais. Além disso, apresentar 

diferentes métodos de análise amplia a capacidade analítica do corpo discente e, portanto, 

a capacidade dele em realizar trabalhos empíricos. 

 

2. Programa 

 

a. Revisão de alguns conceitos estatísticos 

b. Apresentação de algumas fontes de dados e organização de dados 

c. Componentes principais 

d. Análise fatorial 

e. Análise agrupamentos 

f. Análise discriminante 

g. Correlação canônica 

 

3. Metodologia de ensino 

 

As aulas serão realizadas de forma assíncrona para exposição do conteúdo da disciplina. 

Os vídeos explicativos relativos às aulas serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) Classroom do Google relativo à disciplina. Os vídeos conterão a 

exposição do conteúdo da aula, que será via apresentação de planilhas de dados, sítios 

eletrônicos que contêm dados relevantes para análises econômicas, slides do powerpoint 

com o conteúdo teórico dos métodos de estatística multivariada e aplicação prática desses 

métodos. Serão disponibilizados um ou dois vídeos por semana. 

 

Poderá haver aula síncrona no curso, caso haja demanda dos alunos. Se forem ocorrer 

aulas síncronas, elas observarão o horário do curso (quartas-feiras de 19:00 às 21:00 e 

quintas-feiras de 21:00 às 23:00). 

 

As aulas síncronas serão gravadas de acordo com o Art. 7 da Resolução 33/2020, que 

estabelece: 

 

 §2o - As atividades de ensino aprendizagem síncronas previstas como atividades 

obrigatórias do plano de curso da disciplina deverão ser gravadas pelos(as) docentes 
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responsáveis e disponibilizadas posteriormente aos(às) discentes matriculados(as) nas 

disciplinas, em ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Aos discentes, serão demandados recursos que forneçam acesso ao conteúdo expositivo 

das aulas e às atividades avaliativas. As aulas poderão ser acessadas utilizando 

computador, smartphone, tablet ou similar com acesso à internet. As atividades 

avaliativas precisão ser realizadas em dispositivos em que o software R possa ser 

instalado. 

 

4. Avaliação 

 

Serão cinco avaliações. Todas serão realizadas de forma assíncrona. Cada avaliação será 

composta por uma lista de exercícios a ser resolvida e entregue ao professor. As datas de 

disponibilização da avaliação aos alunos e entrega ao professor serão combinadas. Cada 

avaliação terá o mesmo peso na nota final. 

 

5. Sobre os direitos autorais, de acordo com o Art.9 da Resolução 33/2020: 

 

Art.9o - A produção e divulgação de materiais a serem utilizados no ERE estão 

protegidas pela Lei Federal no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos 

Autorais), pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução não autorizada de material 

autoral por terceiros. 

§1o - A imagem de docentes e discentes geradas nas aulas na UFJF, bem como o 

conteúdo oral e escrito das mesmas, somente poderão ser utilizados para os fins 

exclusivamente acadêmicos a que se destinam. 

§2o - É vedado copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, 

transmitir a terceiros, trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização e 

descaracterização das imagens e do conteúdo oral e escrito das aulas. 

§3o - A violação aos direitos autorais acarretará a apuração da transgressão disciplinar 

do(s) envolvido(s), sem prejuízo das sanções previstas na Lei de Direitos Autorais e 

no Código Penal. 

 

6. Bibliografia 

 

A bibliografia será composta apenas por material disponibilizado pelo professor ou por 

livro disponibilizado pela biblioteca da UFJF na forma digital (E-book). 

 

Notas de aulas do professor. 

 

ANÁLISE multivariada de dados. 6. Porto Alegre Bookman 2009 1 recurso online ISBN 

9788577805341. 

 

ÁVERO, Luiz Paulo. Manual de análise de dados estatística e modelagem multivariada 

com Excel, SPSS e Stata. Rio de Janeiro GEN LTC 2017 1 recurso online ISBN 

9788595155602. 

 

LOESCH, Cláudio. Métodos estatísticos multivariados. São Paulo Saraiva 2012 1 recurso 

online ISBN 9788502146105. 


