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Curso de SPSS 

O Curso do SPSS terá inicio no dia 19/02/2013, e será dado em 10 módulos de 15 horas, 
cada, totalizando 150 horas, sendo 30 horas presenciais e 120 horas não presenciais. A 
programação do curso é a seguinte: 
 

Módulos Data Conteúdo 

1 19/02 Introdução: O que são Cursos Semipresenciais?  
Manutenção de Base de Dados no SPSS. 

2 26/02 Estatística Descritiva 
 

3 05/03 Fundamentos do Cálculo de Probabilidades:  
Distribuições de Variáveis Aleatórias Continuas. 
Testes Paramétricos I 

4 12/03 Testes Paramétricos II 
Teste Não Paramétricos 

5 19/03 Correlação e Regressão 

6 26/03 Análise Discriminante 
Análise de Conglomerados 

7 02/04 Regressão Logística I 

8 09/04 Regressão Logística II 

9 16/04 Análise Fatorial 
Análise dos Componentes Principais (PCA). 

10 23/04 Análise de Sobrevivência 

 
Aulas presenciais, a cargo do Professor Antonio Beraldo, no auditório do Critt, nas terças-
feiras das 18:30 ás 21:30. As aulas serão expositivas e práticas, com exemplos desenvolvidos 
no SPSS ao longo do curso. Ao final de cada aula será fornecida uma tarefa para que o aluno a 
desenvolva, isoladamente ou em grupo, até a noite da segunda-feira seguinte. 
 
Atendimento à distância, a cargo do Professor Raphael Saldanha, com acesso à plataforma 
de ensino a distância (Moodle), nos dias da semana (exceto terças-feiras), das 19:00 as 22:00. 
Aos sábados e domingos, as dúvidas dos alunos, postadas na plataforma, serão atendidas em, 
no máximo, 24 horas. 
 
Certificado: Será conferido certificado ao aluno que tiver 75% ou mais de comparecimento nas 
aulas presenciais e o mesmo percentual na resolução das tarefas práticas. 
 
Apostilas e programas. Todos os módulos serão apostilados. Os alunos deverão leva seus 
computadores portáteis (laptops), com o SPSS instalado (versão trial, ou mesmo o programa 
SPSS, versão 15 ou posterior).  
 
Pré-requisito: conhecimentos de Estatística Básica dada em cursos técnicos ou superiores, 
equivalentes à disciplina Elementos de Estatística, do Depto de Estatística da UFJF. Desejável 
conhecimentos de Estatística Aplicada, ou Estatística Econômica II.  
 
Matrículas: As matrículas deverão ser feitas no período de 07/01/2013 até o dia 15/02/2013, 
pelo endereço www.ufjf.br/critt. Na seção de treinamentos, haverá um link para a efetuação da 
pré-matrícula no curso.  
 
Investimento: O investimento é de R$ 900,00 (novecentos reais), se pagos à vista, podendo 
ser pagos em 3 parcelas de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) (1ª no ato da inscrição, e as 
demais a 30 e 60 dias). O pagamento deve ser feito em forma de depósito bancário identificado 
na seguinte conta, favorecido a FCT - Treinamento/Curso: 
Banco do Brasil             Ag. 2995-5               c/c. 46157-1 
 
Informações: Por este e-mail tr.critt@ufjf.edu.br  e pelo e-mail: rh.critt@ufjf.edu.br 
Pelo telefone: (32) 2102-3435 ramal 218  
Pelo site: www.ufjf.br/critt 
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