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Componente Curricular: Processos Estatísticos de Pesquisa 
  

  C. H. Semanal: 5.0 

Módulo: II 

 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 



 Atividades de apoio à auditoria.  

 Elaborar relatórios gerenciais.  

 Trabalhar em equipe.  

 Demonstrar capacidade de crítica.  

 Dominar grandezas numéricas. 

 Desenvolver raciocínio lógico. 

 Demonstrar conhecimentos técnicos específicos. 

 Demonstrar habilidade em cálculos. 

 
 

Qualificação: Auxiliar em Contabilidade 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade  

Professor: Elemar Rossi Ferreira  

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios   

 
 

 

 

ETEC ANHANQUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 



 
 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 
Avaliar características e metodologias de 

pesquisas econômicas, de mercado e 

tecnológicas.  

1 

Levantar informações quantitativas e financeiras 

sobre o desempenho do mercado, produtos, 

custos e demais dados, visando apoiar o processo 

de estudos mercadológicos e econômicos. 

1 

Conceitos fundamentais:  

• objetivo, população e amostra;  

• processos estatísticos de abordagem;  

• dados estatísticos;  

• estatística descritiva;  

• dados brutos;  

• rol  

2 
Interpretar fundamentos e objetivos do processo 

de pesquisa.  
2 

Organizar informações e comparar dados dos 

estudos com dados reais, preparando base para 

análise pelas funções especializadas da empresa.  

2 

Séries estatísticas:  

• apresentação de dados estatísticos;  

• distribuição de frequência variável;  

• construção de variáveis;  

• representação gráfica das séries estatísticas  

3 
Interpretar estudos, relatórios e pesquisas 

econômicas e de mercado.  
3 

Comparar resultados de tempo, qualidade, 

facilidade operacional e custos entre novas 

tecnologias e as já utilizadas.  

3 

Medidas de tendência central:  

• somatória;  

• médias;  

• cálculo de média;  

• mediana: cálculo  

• moda: cálculo  

4 

Avaliar fontes para pesquisa de tecnologia 

administrativa, tais como:  

• revistas especializadas;  

• exposições e congressos; publicações de 

empresas que desenvolvam tecnologias 

administrativas. 

4 
Elaborar relatórios sobre os resultados das 

pesquisas de desempenho do mercado.  
4 • Medidas separatriz: conceito e cálculo 

 
 

 
 

5 

Medida de dispersão:  

• dispersão absoluta;  

• amplitude total: cálculo  

• desvio médio simples: cálculo  

• variância e desvio padrão: interpretação 

III – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo 2 



 

 

 

 

                            
 

 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Levantar informações quantitativas e 

financeiras sobre o desempenho do mercado, 

produtos, custos e demais dados, visando 

apoiar o processo de estudos mercadológicos 

e econômicos. 

Conceitos fundamentais:  

• objetivo, população e amostra;  

• processos estatísticos de abordagem;  

• dados estatísticos;  

• estatística descritiva;  

• dados brutos;  

• rol 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de exercícios para fixação do 

conteúdo. 

Estudo de caso para menção. 

 

 

05/02 à 06/03 

Organizar informações e comparar dados dos 

estudos com dados reais, preparando base 

para análise pelas funções especializadas da 

empresa  

Séries estatísticas:  

• apresentação de dados estatísticos;  

• distribuição de frequência variável;  

• construção de variáveis;  

• representação gráfica das séries estatísticas  

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de exercícios para fixação do 

conteúdo. 

Avaliação  

 

  07/03 à 01/04 

Comparar resultados de tempo, qualidade, 

facilidade operacional e custos entre novas 

tecnologias e as já utilizadas. 

Medidas de tendência central:  

• somatória;  

• médias;  

• cálculo de média;  

• mediana:  

cálculo  

• moda: - cálculo  

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de exercícios para fixação do 

conteúdo. 

Estudo de caso para menção. 

 

 02/04 à 22/05 

Elaborar relatórios sobre os resultados das 

pesquisas de desempenho do mercado.  

 

Medidas separatriz:  

• conceito:  

- cálculo  

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de exercícios para fixação do 

conteúdo. 

Estudo de caso para menção 

 23/05 à 06/06 

Elaborar relatórios sobre os resultados das 

pesquisas de desempenho do mercado.  

 

Medida de dispersão:  

• dispersão absoluta;  

• amplitude total:  

- cálculo  

• desvio médio simples:  

- cálculo  

• variância e desvio padrão:  

- interpretação 

Aula expositiva e dialogada; 

Execução de exercícios para fixação do 

conteúdo. 

Avaliação. 

 07/06 à 06/07 

III – Plano Didático 



 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar características e 

metodologias de pesquisas 

econômicas, de mercado e 

tecnológicas. 

Reconhecer e utilizar 

terminologia e vocabulários 

específicos a cada situação; 

Exercícios individuais e em 

grupo desenvolvidos em sala de 

aula. Observar a postura do 

aluno visando ter claro o seu 

desempenho. 

Clareza 

Precisão 

Objetividade 

Assiduidade e cumprimento de 

prazos. 

 

Utilizar conceitos básicos de 

Estatística para elaboração de 

tarefas e gráficos; 

Avaliar características e 

metodologias de pesquisas 

econômicas, de mercado e 

tecnológicas.  

 

Incorporar ao vocabulário 

termos específicos da área 

científica e tecnológica; 

Exercícios individuais e em 

grupos desenvolvidos em sala 

de aula. Observar a postura do 

aluno visando ter claro o seu 

desempenho. 

 

Clareza 

Precisão 

Objetividade 

Assiduidade e cumprimento de 

prazos. 

 

Calcular medidas de tendência 

central em casos onde há grande 

concentração de dados; 

Interpretar fundamentos e 

objetivos do processo de 

pesquisa.  

 
Utilizar subsídios teóricos para 

interpretar e testar resultados 

Exercícios individuais e em 

grupos desenvolvidos em sala 

de aula. Apresentação de 

exercícios em datas 

previamente agendadas. 

Clareza 

Precisão 

Objetividade 

Assiduidade e cumprimento de 

prazos. 

 

Utilizar probabilidade para 

resolução de problemas que 

envolvam Estatística Indutiva; 

Interpretar estudos, relatórios e 

pesquisas econômicas e de 

mercado.  

 

Confrontar resultados com 

hipóteses levantadas; 
Exercícios individuais e em 

grupos desenvolvido em sala de 

aula. 

Atividade Individual. 

Clareza 

Precisão 

Objetividade 

Assiduidade e cumprimento de 

prazos. 

Utilizar noções sobre  controle 

estatístico do processo na 

empresa 

Avaliar fontes para pesquisa de 

tecnologia administrativa, tais 

como:  

• revistas especializadas;  

• exposições e congressos; 

publicações de empresas que 

desenvolvam tecnologias 

administrativas. 

Identificar as diferentes 

tecnologias que poderão ser 

aplicadas na resolução de 

problemas; 

Verificar qual é a melhor fonte 

de pesquisa externa. 

Exercícios individuais e em 

grupos desenvolvido em sala de 

aula. Trabalho de pesquisa e 

avaliação escrita. Observação 

criteriosa da postura do aluno 

em sala de aula visando ter a 

clareza do seu desenvolvimento 

Clareza 

Precisão 

Objetividade 

Assiduidade e cumprimento de 

prazos. 

 

Demonstrar conhecimentos 

técnicos na elaboração de 

pesquisas. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

 Livro: Estatística Fácil – 19a.Edição – 2013 / Autor: Crespo, Antonio Arnot 

 

 Apostila do Professor / Editora Saraiva 

 

 

 Bibliografias da Apostila: Material do curso de graduação em Ciências Contábeis na 

FACCAMP 

 

 Diante das competências/habilidades insuficientes obtidas pelo aluno, serão propostas 

atividades de recuperação contínua, adaptadas às dificuldades apresentadas; ou seja, 

um atendimento individualizado. 

    

 A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 

dia da sala de aula e decorrente da percepção do desenvolvimento do aluno, efetuando-

se intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 

constatadas. 

 

 

 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

 

__________________________________________________   Data 04 de Fevereiro de 2015 

 

VIII – Assinatura do Professor 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O Plano de Trabalho Docente esta de acordo com o Plano de curso e com o calendário Escolar 

publicado por esta instituição de ensino. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

________________________________________________________________ Data 27 de Fevereiro de 2015 

 


