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EMENTA: 
 
Esta disciplina apresenta como objetivo introduzir os alunos em pesquisas, sejam elas científicas e ou de 
mercado, que utilizem como aporte para coleta e análise de dados os métodos estatísticos auxiliados por 
computador. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
Observação: Essa disciplina será conduzida, preferencialmente, de forma síncrona.  
 

1. INTRODUÇÃO À PESQUISA QUANTITATIVA 
1.1  Pesquisa em turismo e a representação da realidade 
1.2  Fundamentos e lógica da pesquisa quantitativa em turismo 
1.3  Técnicas de análise de dados: univariada, bivariada e multivariada  

 
2. ESTRUTURA E MENSURAÇÃO DA REALIDADE NO TURISMO  

2.1  Classificação e tipologia de escalas 
2.2  Escalas e sua aplicabilidade na pesquisa em turismo 
2.3  Construção de escalas e outras formas de mensuração 

 
3. ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E FORMULÁRIOS 

3.1 Questionários estruturados: survey 
3.2 Elaboração e aplicação de questionários 
3.3 Questionários e formulários online 
 

4. PROCESSO E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 
4.1  Conceito, importância e qualidade da amostragem  
4.2  Etapas e processo de amostragem 
4.3  Métodos de amostragem 
4.4  Amostras probabilísticas e não probabilísticas 
 

5. CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA UNI E BIVARIADA NA PESQUISA EM 
TURISMO 

5.1 Medidas de tendência central: média, moda e mediana 
5.2  Medidas de dispersão: desvio-padrão e coeficiente de variação 
5.3  Análise de frequência 
5.4  Análise bivariada de dados: tabulação cruzada 
5.5 Análise de tabelas e gráficos 
5.6 Introdução à análise multivariada de cluster 
 

6. APLICAÇÕES DO SOFTWARE SPSS NA PESQUISA EM TURISMO  
6.1  Princípios operacionais do software livre PSPP 
6.2  Utilização do PSPP no processamento da estatística descritiva 
6.3  Utilização do PSPP no processamento das técnicas de estatística uni e bivariada 



6.4  Tabulação, análise e interpretação dos dados processados pelo software (saída - output). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2019 (e-book biblioteca 
ufjf). 
 
ZANOTTA, Egydio Barbosa. Pesquisa de marketing. Rio de Janeiro: Atlas, 2018 (e-book biblioteca ufjf) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oxvgObHgLEc – vídeo como encontrar e instalar o software live PSPP 
 
http://pspp.awardspace.info/ - link para baixar o software (que reafirmo, é um GNU) 
 
https://www.gnu.org/software/pspp/manual/pspp.pdf - manual de utilização software PSPP 
 
https://softtcm.files.wordpress.com/2014/04/pspp.pdf - manual utilização PSPP 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
FÁVERO, Luiz Paulo. Manual de análise de dados estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS e 
Stata. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2017 (e-book biblioteca ufjf). 
 
FIELD, Andy. Descobrindo a estatística usando o SPSS. Porto Alegre: Penso, 2020 (e-book biblioteca ufjf). 
 
YASUDA, Aurora. Pesquisa de marketing: guia para a prática de pesquisa de mercado. São Paulo Cengage 
Learning 2016 (e-book biblioteca ufjf). 
 
 
AVALIAÇÕES: 
 

 1 TVC (Teste de verificação do conhecimento): 28 de Agosto de 2021 - 40 pontos.  
 
OBSERVAÇÃO: terá a duração de 8 horas. 
 

 Realização de uma pesquisa de mercado, com elaboração de questionário estruturado, delimitação de 
amostragem, aplicação, tabulação de dados, rodagem de estatísticas e elaboração e apresentação de 
relatório final.  
 
Esse trabalho iniciará na 3ª semana de aula, estendendo-se até o final da disciplina, sendo avaliado, no 
total, por 40 pontos. 
 
OBSERVAÇÃO: o acompanhamento e a avaliação desse trabalho ocorrerá por meio de reuniões 
quinzenais, agendadas antecipadamente com os membros dos grupos, e pela entrega e apresentação do 
relatório final, de acordo com as etapas e padrões estabelecidos. 
 

 Leituras, resenhas, fichamentos e análise solicitadas durante o semestre -  20 pontos 
 

 
ATENTE PARA O RAG – REGIMENTO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO, PRINCIPALMENTE PARA SEU ARTIGO 
35. 

 
Art. 35. A discente ou o discente tem direito à segunda chamada de qualquer avaliação, desde que 
apresente requerimento ao professor da disciplina, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar de sua 
aplicação, contendo justificativa que demonstre a impossibilidade do comparecimento. 

 
 
ATENTE TAMBÉM PARA A RESOLUÇÃO 33 DE AGOSTO DE 2020, QUE NORMATIZA E REGULAMENTA O 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – ERE. 
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