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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

DISCIPLINA: Métodos Quantitativos para Análise de dados em Contabilidade 

CÓDIGO: CCON0005 TURMA: 2021 ANO/SEMESTRE: 2021/1 

CRÉDITOS: 4 OBRIGATÓRIA: (  X  )   OPTATIVA: (

 ) 

CARGA HORÁRIA: 60 

HORÁRIO: 14h00 ÀS 18h00 (Quintas-Feiras)  

DOCENTES: Profa. Dra. Alethéia Ferreira da Cruz  aletheiacruz@ufg.br 

 

 

2. EMENTA 

Organização de informação e resumo de dados. Estatística Descritiva. Introdução ao cálculo de 

probabilidades. Técnicas de Amostragem. Introdução à Inferência Estatística. Modelos de regressão: 

Regressão Linear e Regressão Logística.  

 

3. OBJETIVOS 

1) Apresentar as principais técnicas de organização de dados e análise de informação; 

2) Entender a importância dos métodos estatísticos no contexto da pesquisa em Ciências Contábeis; 

3) Desenvolver habilidades para conciliar os métodos estatísticos com os modelos teóricos utilizados 

nas Ciências Contábeis. 

4) Introduzir o uso de software estatístico como ferramenta para a análise dos dados para a produção 

de pesquisas científicas; 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Estatística Descritiva 

a) Conceitos básicos de estatística 

b) Organização de dados 

c) Tipos de dados 

d) Técnicas de Análise descritiva: medidas de posição, dispersão, percentis 

e) Associação e correlação 

f) Representação gráfica dos resultados 

g) Aplicações no STATA 

          Leituras Recomendadas: [1][2][3][4] 

Unidade II – Estatística Probabilística 

a. Introdução à Probabilidade (terminologia e conceitos, regras básicas) 

PLANO DE ENSINO 
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b. Probabilidade condicional 

c. Variável aleatória  

d. Distribuição de probabilidade 

e. Aplicações no STATA. 

  Leituras Recomendadas: [1][2][3][4] 

 

Unidade III– Introdução à Estatística Inferencial 

a) Conceitos Básicos: População e amostra 

b) Técnicas de Amostragem. 

c) Intervalos de Confiança 

d) Estimação por Máxima Verossimilhança 

e) Testes de Hipóteses estatísticos: Principais testes paramétricos e não paramétricos 

f) Aplicações no STATA. 

  Leituras Recomendadas: [1][2][3][4] 

Unidade IV – Regressão 

a) Modelos de regressão linear simples e múltipla. 

b) Modelos de regressão para respostas binárias: Modelo de regressão logística  

c) Modelos de regressão para dados em painel. 

d) Aplicações no STATA. 

 Leituras Recomendadas: [2][5][6][7][8] 

   

5. METODOLOGIA 

 

 A disciplina será desenvolvida com o envolvimento ativo dos discentes matriculados no curso, a partir 

do uso de metodologias ativas de ensino visando a melhor aprendizagem do conteúdo proposto pelo professor. 

Não haverá prova na disciplina. Serão feitas atividades em sala e extra sala e uma avaliação final composta por 

um vídeo com apresentação com explicação da replicação e texto com a replicação metodológica de um artigo 

científico previamente escolhido pelo professor e discente, que tenha utilizado métodos quantitativos 

apresentados nessa disciplina. A avaliação final visa oportunizar ao aluno aprender fazendo que é um método 

ativo de aprendizagem que permite um maior aproveitamento dos assuntos abordados ao longo da disciplina.  

É altamente recomendado que o discente leia as referências indicadas previamente às aulas para que a 

interação em sala de aula seja ativa e potencialize o aprendizado das atividades propostas. O estudante será 

protagonista na aula, sendo convidado a todo momento a solucionar problemas envolvendo os conteúdos 

ministrados dentro da realidade de produção de artigos científicos na área de Ciências Contábeis.  

Sugere-se que o discente priorize o momento em sala de aula para aprender os conteúdos propostos, 

compreender suas aplicações nas demandas do programa de pós-graduação e em especial aplicar esses 

conhecimentos nas próprias necessidades enquanto ser humano. Assim, focado no momento em sala de aula, é 

importante que o aluno esteja concentrado e deixe de lado quaisquer outras distrações que possam comprometer 

seu acompanhamento nas aulas.  Como orientações profissionais, recomenda-se que haja o respeito pela opinião 
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alheia, cordialidade com os colegas e professor, ética profissional e uma grande dedicação extra sala sobre o 

material apresentado e as atividades propostas. 

 Salienta-se que o tempo para atendimento destinado nessa disciplina será dedicado apenas para a retirada 

de dúvidas. Sob nenhuma hipótese a professora irá discorrer ou apresentar novamente os conteúdos ministrados 

em aula. É de total responsabilidade do aluno quando se ausentar das aulas buscar com colegas e na plataforma 

SIGAA os temas abordados e estudar sobre esses assuntos e para os demais da aula seguinte. Portanto, espera-

se que o discente que agendar o horário tenha dúvidas relativas ao conteúdo e atividades ministradas 

anteriormente que ele já tenha se dedicado significativamente para tentar compreender.   

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

[1] BUSSAB W.O. e MORETTIN P.A. Estatística Básica. Saraiva, Sao Paulo, 9ed, 2017.  (materiais para R, 

clique aqui) 

[2] FÁVERO, Luiz Paulo. Análise de dados: modelagem de regressão com Excel, STATA e SPSS. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015.  

[3] FONSECA, J. S; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 14a. reimpressão. 6a edição. Atlas, São Paulo, 
2011. 

[4] LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística Aplicada. 4a. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

   [5] WOOLDRIDGE, J. Introdução a Econometria: Uma abordagem moderna. Tradução da 4a. edição norte-  

   americana. 2a. reimpressão. Cengage Learning, 2013. 

   [6] GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

   [7] ROBERTS, Michael R.; WHITED, Toni M. Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Handbook of   

   the Economics of Finance. Elsevier, 2013. 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será feita pela aplicação de duas provas, teórico - praticas sobre os temas abordados durante 

a disciplina. A Média Final da Disciplina será calculada pela seguinte expressão: 

𝑴𝑭 = 𝟎, 𝟏𝟎𝑷𝑨 + 𝟎, 𝟏𝟓𝑨𝒕𝒊𝒗 + 𝟎, 𝟏𝟓𝑨𝑷𝑹𝑬𝑺 + 𝟎, 𝟔𝟎𝑻𝑭 

Legenda: 

PA – Participação, pontualidade e assiduidade. 

AT – Atividades propostas pela professora. 

APRES – Apresentação do trabalho final 

TF – Trabalho final. 

 

Horário de Atendimento: Segunda - Feira, das 14h00 às 16h00, sala 1103 FACE (Enquanto durar a pandemia 

o atendimento será realizado de forma remota, com agendamento prévio pelo e-mail aletheiacruz@ufg.br). 

 

Orientações para Trabalho Final (TF) 

 

O trabalho final consiste em uma replicação metodológica de um artigo científico publicado em 

https://www.ime.usp.br/~pam/scriptsR.html
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periódico com impacto superior a 1, com preferência para os artigos internacionais. Poderá ser feito 

individualmente ou em dupla. 

O discente em conjunto com a professora deverá escolher um artigo que seja passível de replicação, 

com base de dados e utilizando o software STATA ou R. Caso não haja a base de dados originais do artigo 

em questão, o discente poderá replicar o artigo a partir do uso da base de dados Economática ou Thomson 

Reuters, com aprovação prévia da professora da disciplia.  

         O trabalho final deve ser gravado em formato de vídeo com duração máxima de 20min e também 

entregue no formato de texto. O texto deverá explicar de forma breve o objetivo do artigo original e o objetivo 

do trabalho final (que é a replicação do artigo para aprendizagem dos conteúdos da disciplina), as hipóteses 

do estudo original e a descrição detalhada de toda a metodologia utilizada, inclusive as programações e 

comandos utilizados no software estatístico. O estudante também deverá apresentar a análise e interpretação 

clara dos resultados encontrados, inclusive utilizando-se de outras literaturas para dar suporte nos outputs 

encontrados e comparando-os ao artigo original. 

Também é altamente recomendado que o discente: 

• Apresente no texto informações precisas sobre como os dados foram coletados ou extraídos, codificados, 

analisados e relatados; 

• Descreva o acesso a base de dados original utilizada no artigo via website, portais como 

academia.edu, research gate, dentre outros; 

• Aponte os programas utilizados na geração dos outputs; 

• Disponibilize uma nota de texto (do tipo Read me) com todas as informações necessárias (step-by-step) 

explicando como reproduzir as variáveis do estudo e os resultados numéricos da pesquisa. 

 

A utilização correta da técnica, a preocupação na qualidade de suas aplicações e a elaboração de 

interpretações coesas indicarão a nota a ser obtida nesta avaliação. A explanação inicial dos objetivos e hipóteses 

do trabalho mais a correta formatação de tabelas e gráficos também serão avaliados. A programação em Stata 

utilizada para este trabalho deve ser incluída no final do documento entregue à professora. O trabalho deve ser 

realizado com configuração de página A4, margens de 2 cm, fonte Times New Roman de tamanho 12, espaço 

1,5 e máximo de 10 páginas (excluindo a programação em Stata). As fontes internas das tabelas podem ter 

tamanho inferior a 12. Geralmente é usado o tamanho 10 para os números e letras dentro das tabelas e tamanho 

8 para o rodapé da tabela. 

A entrega final do trabalho final está programada para 15/07/2021, até às 23:59hs na plataforma SIGAA. 

Caso seja necessário, informações adicionais serão repassadas ao longo da disciplina pela professora na 

plataforma SIGAA. 

 

8. APROVAÇÃO 

 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  /   

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciências Contábeis em:    
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9. CRONOGRAMA PREVISTO DE EXECUÇÃO 

 

Aula Data Atividades 

1 08/04 Apresentação da disciplina.  

2 15/04 Estatística descritiva. Exercícios. 

3 22/04 Estatística descritiva. Estatística Probabilística. Exercícios. 

4 29/04 Estatística Probabilística. Exercícios. 

5 06/05 Estatística Probabilística. Exercícios. 

6 13/05 Introdução à Estatística Inferencial. Aplicações em Stata 

7 20/05 Introdução à Estatística Inferencial. Aplicações em Stata 

8 27/05 Regressão. Aplicações em Stata. 

9 10/06 Regressão. Aplicações em Stata. 

10 17/06 Regressão. Aplicações em Stata. 

11 24/06 Regressão. Aplicações em Stata. 

12 01/07 Regressão. Aplicações em Stata. 

13 08/07 Regressão. Aplicações em Stata. 

14 15/07 Entrega final da replicação de artigo – Vídeo e Trabalho Escrito 

15 30/07 Entrega das notas finais 

 

 


