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PROGRAMA DA DISCIPLINA – 2021.2 

EMENTA:  

A disciplina tem por objetivo familiarizar a/o aluna/o com bases de dados e estatísticas 

econômicas e sociais produzidas e disponibilizadas por diferentes órgãos, públicos e 

privados. O Censo Demográfico e as demais bases de dados e pesquisas do IBGE. As 

bases de dados dos Ministérios da Educação e Saúde. Bases de dados estaduais. CNI, 

FIESP, FIRJAN, DIEESE etc. 

 

OBJETIVO:  

Capacitar as/os alunas/os para o uso das bases de dados econômicas e sociais públicas 

existentes, tendo em vista sua importância para o melhor desempenho da gestão 

pública.  

 

METODOLOGIA:  

A apresentação de teorias e conceitos da disciplina será realizada, sempre que 

possível, por meio de sua aplicação prática, a partir das bases de dados públicas 

existentes e/ou por meio de dados produzidos diretamente pela turma. Para a 

utilização das bases de dados, as/os alunas/os precisarão fazer uso de computador 

(desktop ou notebook), tendo em vista que será necessário a operacionalização de 

programas (aplicativos) de planilha eletrônica. Portanto, não será possível o 

acompanhamento da disciplina por meio do uso de aparelho celular (smartfone). 



AVALIAÇÃO:  

Consistirá em participação nas aulas e em trabalhos orientados ao longo da realização 

da disciplina.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Censo demográfico – IBGE; 2. Outras bases de dados do IBGE; 3. Bases de dados de 

outras fontes; 4. Indicadores econômicos; 5. Indicadores sociais; 6. Elaboração, 

organização e tratamento de dados; 7. Análise de dados.  
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