
 

EDITAL 078/2016 - PARA OFERTA DE CURSO DE EXTENSÃO EM ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA  
 
A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, credenciada a funcionar como Instituição de Ensino Superior através da 
Portaria/MEC n.º 206/2002 – DOU. 29/01/2002, por este edital e em conformidade com seu Regimento, torna público a 
sua comunidade acadêmica as inscrições para o Curso de Extensão em Estatística Aplicada à Psicologia, de acordo com as 
orientações a seguir: 
 
I. PÚBLICO ALVO: alunos matriculados no 3° período do Curso de Psicologia. 

 

II. NÚMERO DE VAGAS: 35 (trinta e cinco) vagas. 
 

III. PRÉ-REQUISITO: ter disponibilidade nos dias e horários mencionados no item VI deste edital. 
 

IV. INSCRIÇÃO: a inscrição se dará por meio de assinatura do aluno em termo de interesse de participação.   
 

V. VALOR DO CURSO: não haverá taxa de inscrição. 
 

VI. CRONOGRAMA DO CURSO: o curso será ministrado pelo Prof. MSc. Thiago Cavalcante Lima, na sala B-21 desta IES 
– Instituição de Ensino Superior, nos dias 10, 17, 24 e 25 de outubro de 2016, das 21h10min às 22h50min, com 
carga horária de 08 horas/aula.  
 

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Análise de dados: noções de estatística descritiva e estatística inferencial; 
2. Medidas de tendência central: média, moda e mediana; 
3. Medidas de variabilidade: desvio padrão, variância e amplitude; 
4. Distribuição normal de uma população; 
5. Apresentação dos dados: tabelas e figuras; 
6. Testes de hipóteses: testes paramétricos e não-paramétricos; 
7. Correlação de Pearson e de Spearrmann; 
8. Teste "t" de Student; 
9. ANOVA univariada e multivariada ou fatorial; 
 

VIII. CERTIFICAÇÃO: será conferido certificado de 8 horas válidas como atividade complementar aos alunos que 
obtiverem aproveitamento mínimo de 75% da carga horária, participando das atividades propostas. 
 

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1. O cronograma e o local das aulas, por motivos de força maior, poderão sofrer alterações, sendo previamente 

comunicadas a todos os inscritos. 
2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados pela Coordenação do Curso e, 

em grau de recurso, pela Direção Acadêmica, considerando o Regimento da Instituição. 
 
Registre-se, divulgue-se e cumpra-se. 
 

Secretaria Geral da Faculdade Sete de Setembro, 
Em Paulo Afonso/BA, 06 de setembro de 2016. 

 
 

Josmarina Maria Dantas Cavalcante 
Secretária Acadêmica 

Visto. De acordo. Publique-se. 
 

Ana Patrícia de Souza Amaral 
Coordenadora do Curso de Psicologia da FASETE 


