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I. EMENTA  

Etapas de uma pesquisa quantitativa. Tipos de dados, escalas, variáveis e 
constructos. Desenvolvimento e validação dos instrumentos de coleta 
de dados. Técnicas de amostragem. Técnicas e ferramentas para análise de dados 
numéricos e não numéricos (nominais e ordinais). Construção, teste e aplicabilidade 
de modelos nomotéticos para pesquisa em administração. 
 

II. OBJETIVO 

Dominar os conceitos e técnicas dos métodos quantitativos que habilitem os alunos 
à leitura, compreensão e interpretação de textos que tratem da aplicação de 
métodos quantitativos. 
Desenvolver os aspectos conceituais, técnicos, ferramentais e operacionais dos 
métodos quantitativos para a realização de pesquisas em ciências sociais aplicadas 
como também na modelagem. 
Introduzir a abordagem quantitativa na tomada de decisão gerencial. A abordagem 
consiste na definição do problema, desenvolvimento de modelos, coleta de dados, 
validação de modelos, análise de resultados e utilização das conclusões para 
direcionar mudanças e resolução de problemas. Diversos modelos e métodos 
quantitativos serão discutidos. As premissas e limitações de vários modelos e 
métodos serão discutidas por meio de estudos de caso que serão utilizados para 
demonstrar a utilização de cada técnica no mundo real. 
 

III. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas; Exercícios individuais e em grupos (com uso do 
software estatístico aberto R). Aqueles alunos que tiverem notebook e puderem 
baixar o R e o RStudio nas suas máquinas é desejável. 
Desenvolvimento de trabalho científico. 
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IV. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação possui duas etapas: 

Etapa 1: 

Instrumento Avaliação Detalhamento Peso Data 

Testes 
Número 

de 
acertos 

Testes: abrangem os conteúdos da aula 
anterior. O primeiro teste é dado na segunda 

aula. 
As notas são individuais. O teste referente a 
aula 8 será dado após o encerramento do 

calendário apresentado, ou seja, no início da 
aula do dia 15/05. 

100 % da 
nota 

semestral 

A cada 
aula dada 

duração de 
no máximo 
25 minutos 

 

Será calculada a média da etapa 1 

 

Etapa 2: 

 

Instrumento Avaliação Detalhamento Peso Data 

Testes Número de acertos 

Testes (resenha de no máximo 
500 palavras): abrange os 

conteúdos da aula a ser dada.  
Estas notas são individuais. 

70 % 
da 

nota 

A cada aula 
dada duração 

de 20 
minutos 

Trabalho 
Consistência 

teórica, relevância, 
forma. 

Os alunos deverão desenvolver 
um trabalho, em duplas, no qual 

deverá ser apresentado um 
modelo nomotético hipotético e os 

testes realizados. A coleta de 
dados será feita pelos alunos da 

disciplina a partir de um 
questionário de um artigo 

científico. Trabalho deve ser feito 
dentro das normas da revista do 

PPGADM. 
Existe uma MULTA DE 20% para 
cada dia de atraso na entrega do 
trabalho são 2 pontos a menos na 

nota 
 

30% 
da 

nota 

Entrega da 
versão final 

uma semana 
após a 

apresentação 

 

Será calculada a média da etapa 2. 

 

A nota final será a média aritmética da etapa 1 com a etapa 2. 

 

V. CRONOGRAMA DE AULA 

 

O cronograma possui duas etapas: 
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Etapa 1: Calendário previsto de aulas: março (13-20-27); abril (03-10-17-24); maio (08) 

 
Conteúdo programático Referência Aula # 

Introdução a vida acadêmica, classificação publicações, 
fontes de artigos, citações NBR 6023, ferramentas de 
busca. Apresentação do programa e detalhamento das 
atividades a serem desenvolvidas ao longo do semestre. 
Conteúdo: Apresentação e exame dos dados, tabelas e 
gráficos. Inicio a discussão sobre a aplicação pesquisa 
empírica.  

Livro1 Cap 2 
Livro 2 Cap 1  
Livro 2 Cap 2 

1 

Medidas numéricas descritivas. 
Distribuição normal e outras distribuições  
Amostragem e distribuições de Amostragem 

Livro1 Cap.3 
Livro1 Cap.6  
Livro1 Cap. 7 

2 e 3 

Estimativa do Intervalo de Confiança Livro1 Cap. 8 4 

Teste de Hipótese para uma e para duas amostras.  
 

Livro1 Cap.9, 10 
5 

Análise de Variância  
Regressão Linear Simples 

Livro1 Cap.11, 13 
6 

Regressão Linear Múltipla Livro1 Cap.14,15 7 
 

Teste qui-quadrado e testes não paramétricos. Tabelas de 
referencias cruzadas 

Livro 1, Cap 12 
 

8 

 

Livros 
 [1] Levine, D. M. et al. (2008). Estatística: Teorias e Aplicações, Ed. LTC: Rio de Janeiro, 

Quinta Edição 

 [2] Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L. (2009). Análise 

Multivariada de Dados, Ed. Bookman, 6a. Edição. 

 

Etapa 2: 

Calendário previsto de aulas: maio (15,22,29), junho (05,12,16,26), julho (03) 

 

Conteúdo programático Referência Aula # 

Survey - Introdução 
 

 [1] [2] [3] [4] [5] 
1 

Survey – desenvolvimento questionário 
Conceitual análise fatorial exploratória – validação de 
escala 

 [6] [7] [8] 
2 

Desenvolvimento de modelos construtos e medidas. [9] [10] [11] 3 

Modelagem de Equações Estruturais – modelo 
mensuração reflexivo 

Livro[1] Cap. 1,2,3,4 
4 

Modelagem de Equações Estruturais – modelo 
mensuração formativo 

Livro[1] Cap. 5 
5 

Modelagem de Equações Estruturais – modelo estrutural Livro[1]  Cap. 6 6 
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Modelagem de Equações Estruturais – modelo estrutural, 
com variável moderadora 

Livro[1]  Cap. 7 e 8 
7 

Seminário de apresentação dos trabalhos - 8 

 

Livros 
[1]Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least 

Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). (1st ed., p. 307). Thousand Oaks, 

California: Sage Publications.  

[2]Sanchez, G. (2013) PLS Path Modeling with R Trowchez Editions. Berkeley, 2013. 

http://www.gastonsanchez.com/PLS Path Modeling with R.pdf 

 

Artigos/ Capítulos 
 [1] Gillham B. Developing a questionnaire (real world research). London: Continuum, 2000 

Cap 1. The Pros and Cons of Questionnaires. 

[2] Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: 

Continuum, 1992; Cap 1 – Introduction to Survey Design. 

[3] Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: 

Continuum, 1992; Cap 2 – Analytic Survey Designs. 

[4] Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: 

Continuum, 1992; Cap 3 – Descriptive Survey Designs. 

[5] Levine, D. M. et al. (2008). Estatística: Teorias e Aplicações, Ed. LTC: Rio de Janeiro, 

Quinta Edição, Cap. 1 – Introdução e Coleta de dados. 

[6] Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: 

Continuum, 1992; Cap 4 – Pilot Work. 

[7] Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: 

Continuum, 1992; Cap 7 – Questionnaire Planning. 

[8] Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: 

Continuum, 1992; Cap 8 – Question Wording. 

[9] Churchill, Gilbert A. Jr.(1979). “A paradigm for developing better measures of marketing 

constructs”. JMR, Journal of Marketing Research (pre-1986); Feb; 16, 000001; 

ABI/INFORM Global. pg. 64-73. 

[10] Diamantopoulos, Adamantios; Siguaw, Judy A. (2008). “Formative Versus Reflective 

Indicators in Organizational Measure Development: A Comparison and Empirical 

Illustration”. British Journal of Management, Vol. 17, pp. 263–282. 

[11] Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M.. (2003). A Critical Review of 

Construct Indicators and Measurement Model Misspecification in Marketing and Consumer 

Research. Journal of Consumer Research, 30(2), 199–218. http://doi.org/10.1086/376806 

 

VI. OBSERVAÇÕES GERAIS 
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