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CURSO ANÁLISE DE DADOS E TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL
1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 Período de realização: 11/março a 17/julho de 2017
1.2 Carga Horária: 120 h/a
1.3 Natureza: Atividade de Extensão/Curso de Aperfeiçoamento
1.4 Professor: Adeno Gonçalves Oliveira
1.5. Local de inscrição e realização: Polo de Apoio Presencial de Valença do Piauí
2.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fundamentos de estatística. Descrição e resumo de dados. Variáveis, medida e probabilidade. Amostragem.
Análise e interpretação de dados. Tomada de decisão.
3.JUSTIFICATIVA
Decisões corretas e eficientes ocorrem quando se extrai informações consistentes da realidade que se
deseja alterar. De posse dessas informações, organizadas e resumidas, é possível produzir conhecimento
válido é confiável sobre essa realidade de modo que qualquer decisão a ser tomada tem maior
probabilidade de ocorrer na direção correta. Assim, este curso tem o intuito de otimizar as decisões
tomadas no gerenciamento das empresas, pois, possibilita maior confiabilidade e representatividade na
coleta de dados; melhor consistência na extração de informação deste dados; e maior validade na sua
análise e interpretação. Este curso visa, também, possibilitar a troca complementar e interdisciplinar com o
Curso Pesquisa aplicada a Administração, com vistas a uma consistência teórica e operacional.
4. OBJETIVOS
 Planejar coleta de dados para tomada de decisão efetiva em gerenciamento de empresas
 Descrever, resumir e organizar dados para tomada de decisão em gerenciamento de empresas
 Analisar e interpretar dados para tomada de decisão em gerenciamento de empresas
 Controlar variáveis ou processos de tomada de decisão em gerenciamento de empresas
5 PÚBLICO - ALVO
Acadêmicos de Administração EaD e pessoas da comunidade interessadas nos conteúdos do curso
6 PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO:
Ser aluno do Curso de Administração EaD regularmente matriculado no Polo de Valença (PI) e pessoas da
comunidade interessadas que estejam cursando ou tenham um curso a nível de graduação e no ato da
inscrição apresentar documento de identificação (RG e CPF).
7. NÚMERO DE VAGAS:
Alunos Administração EaD/CEAD/UFPI e 15 (quinze) para a comunidade
8. METODOLOGIA DO CURSO
Serão realizados encontros presenciais para debate dos conteúdos programáticos através de:
 Exposição oral e dialogada;
 Discussão de casos práticos
 Oficinas com utilização de softwares e computadores
 Simulações de coleta, análise e interpretação de dados;
 Elaboração de resumos
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