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2020.1 (2020.6) 
 
Unidade responsável DDCA 

Código da disciplina DDA0102 
Nome da disciplina Análise de Regressão para Ciências Atuariais 
Carga horária da disciplina 60 
Docentes responsáveis José Vilton Costa 
Dias e horários registrados 
para a turma no SIGAA 

24N12 

Turma T01 
. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 

 
Método de Mínimos Quadrados. Regressão Linear Simples e 
Múltipla. Métodos de Diagnóstico em Modelos de Regressão Linear. 
Regressão Polinomial. Multicolinearidade. Seleção de Variáveis 
Independentes. 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
O curso será composto por aulas  síncronas e assíncronas. As atividades 
síncronas serão realizadas pela plataforma do Google Meet. Serão 
disponibilizados, no Sigaa, conteúdo como notas de aula, textos e vídeos 
com explicações do conteúdo.  
Serão desenvolvidas atividades práticas, por meio de aplicação 
computacional com o uso dos softwares Excel e R. 

 
. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da 
aprendizagem) 

 
O processo avaliativo será composto por  lista de 
exercícios, trabalhos, quizzes (testes), provas individuais 
(online) e participação nas aulas e discussões da 
disciplina. 
Os quizzes (online) serão realizados semanalmente 

 

  . 

  Cronograma e critérios para a 
realização das atividades e 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o 
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “A 



validação da assiduidade dos 
discentes 

frequência e a participação dos discentes serão verificadas de 
acordo com o acompanhamento das atividades propostas, 
conforme plano de curso.” 
 
A frequência nas aulas síncronas será 
contabilizada a partir da participação dos alunos 
nas aulas, verificada pela extensão Google 
Attendance do Google Meet .  
A frequência nas aulas assíncronas será 
verificada a partir das estatísticas de acesso aos 
conteúdos de aula, disponível no Sigaa.  
 

Contéudo da disciplina: 

Unidade 1 

Introdução à inferência estatística 
Estimação 
Intervalo de confiança 
Intervalo de confiança para médias 
Teste de hipóteses 
Comparação de 2 médias independentes (Teste 
T de Student). 
Comparação de 3 ou mais médias 
independentes (Análise de variância - Anova) 
 

Unidade2 

Análise de correlação linear.  
Modelo de regressão simples.  
Método dos mínimos quadrados. 
Intervalos de confiança, de predição e testes de 
hipóteses. 
Valores estimados/preditos e resíduos. 
Gráficos e testes para verificar as suposições do 
modelo 
Transformações de variáveis. 
Modelos linearizáveis. 
Abordagem matricial na regressão linear simples 
 

Unidade 3 

Regressão Linear Múltipla. 
Modelo de regressão múltipla em forma 
matricial. 
Estimação e testes sobre os coeficientes. 
Análise de variância do modelo. 
Análise de resíduos e transformações. 
Variáveis independentes categóricas 
Métodos de seleção de variáveis. 
Ajuste do modelo. 
Predição. 

. 



Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Serão disponibilizados, no Sigaa, conteúdos 
como notas de aula, textos e vídeos com 
explicações do conteúdo.  
Atividades práticas serão desenvolvidas por meio 
de aplicação computacional com o uso dos 
softwares RStudio 
 

. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o do 
Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020 
”as atividades de interação online síncronas com os discentes, 
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias 
e horários registrados para a turma no SIGAA.”  

 
      Aulas semanais, às Segundas-feiras, das 
18h45 às  20h5. 

 

. 

Referência
s 

De acordo com o Art. 5o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “Os materiais 
didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, considerando as limitações 
das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.” 

 
Referências Básicas: 
AQUINO, J. A. R para cientistas sociais. Ilhéus, BA: EDITUS, 2014. Disponível em: 
http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais_20140513/r_cientistas.pdf.  

CHARNET R; FREIRE CL; CHARNET EMR; BONVINO H. Análise de Regressão  
Linear com Aplicações. CAMPINAS: UNICAMP, 2A. ED., 2008. 

HOFFMANN, Rodolfo. Analise de regressão: uma introdução a econometria. 5ª Ed. 
São Paulo, 2016. Disponível em: 
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Analise_Regress%C3%A3o.
pdf 

GUJARATI DN. Econometria Básica. MCGRAW HILL BRASIL. 5ªedição 
 

Referências Complementar: 

CHEIN, Flávia. Introdução aos modelos de regressão linear: um passo inicial para 
compreensão da econometria como uma ferramenta de avaliação de políticas públicas. 

Brasília: ENAP, 2019. Disponível em:  

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4788/1/Livro_Regress%C3%A3o%20Li

near.pdf 
 
ISMAY, Chester; KIM Albert Y. Statistical Inference Via Data Science: a ModernDive Into R 
and the TidyverseChapman and Hall/CRC the R Series. 2020. Disponível em: 

https://bookdown.org/cteplovs/ismaykim/ismaykim.pdf 

https://moderndive.com/ 

. 

http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais_20140513/r_cientistas.pdf
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Analise_Regress%C3%A3o.pdf
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/Analise_Regress%C3%A3o.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4788/1/Livro_Regress%C3%A3o%20Linear.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4788/1/Livro_Regress%C3%A3o%20Linear.pdf
https://bookdown.org/cteplovs/ismaykim/ismaykim.pdf
https://moderndive.com/


Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 

 
É necessário que os alunos tenham instalados no computador/ notebook 
os softwares: Excel (ou outra planilha eletrônica), R e RStudio. 
O download gratuito dos softwares R e RStudio podem ser feitos pelos 
respectivos links:  
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.0.2-win.exe 
https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download 

 

 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.0.2-win.exe


  

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 
 

 
MODELO DE PLANO DE CURSO (preliminar) PARA COMPONENTE 

CURRICULAR OFERECIDA NO ÂMBITO DO CCET, EXCLUSIVO PARA 
RETOMADA DAS AULAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PERÍODO LETIVO 

2020.1 (2020.6) 
 
Unidade responsável DDCA 

Código da disciplina DDA0016 
Nome da disciplina Práticas Atuariais em Seguros 
Carga horária da disciplina 60 
Docentes responsáveis José Vilton Costa 
Dias e horários registrados 
para a turma no SIGAA 

24N34 

Turma T01 
. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 

 
Visão geral do mercado de seguros. Processo de gestão de riscos. 
Atuação prática do atuário. Análise do valor econômico de uma 
seguradora. 

 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
O curso será composto por aulas  síncronas e assíncronas. As atividades 
síncronas serão realizadas pela plataforma do Google Meet. Serão 
disponibilizados, no Sigaa, conteúdo como notas de aula, textos e vídeos 
com explicações do conteúdo.  
Serão desenvolvidas atividades práticas, por meio de aplicação 
computacional com o uso dos softwares Excel e R. 

 
. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da 
aprendizagem) 

 
O processo avaliativo será composto por  lista de 
exercícios, trabalhos, quizzes (testes), provas individuais 
(online) e participação nas aulas e discussões da 
disciplina. 
Os quizzes (online) serão realizados semanalmente 

 

  . 

  Cronograma e critérios para a 
realização das atividades e 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o 
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “A 



validação da assiduidade dos 
discentes 

frequência e a participação dos discentes serão verificadas de 
acordo com o acompanhamento das atividades propostas, 
conforme plano de curso.” 
 
A frequência nas aulas síncronas será 
contabilizada a partir da participação dos alunos 
nas aulas, verificada pela extensão Google 
Attendance do Google Meet .  
A frequência nas aulas assíncronas será 
verificada a partir das estatísticas de acesso aos 
conteúdos de aula, disponível no Sigaa.  
 

Contéudo da disciplina: 

Unidade 1 

Análise atuarial na saúde suplementar.  
Características da saúde suplementar. Mercado 
de Saúde Suplementar. Precificação de planos 
de saúde. Margem de Solvência. 

Unidade2 

Solvência na saúde suplementar. Margem de 
Solvência. 

Unidade 3 

Provisões técnicas. Métodos Determinísticos 
para Cálculo de Provisões Técnicas. Métodos 
Estocásticos para Cálculo de Provisões 
Técnicas. 
 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Serão disponibilizados, no Sigaa, conteúdo como 
notas de aula, textos e vídeos com explicações 
do conteúdo.  
Atividades práticas serão desenvolvidas por meio 
de aplicação computacional com o uso dos 
softwares Excel e R. 
 

. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o do 
Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020 
”as atividades de interação online síncronas com os discentes, 
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias 
e horários registrados para a turma no SIGAA.”  

 
      Aulas semanais, às Quartas-feiras, das 20h35 
às  21h25. 

 

. 

Referê De acordo com o Art. 5o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “Os materiais didáticos 



ncias deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, considerando as limitações das condições 
de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.” 

 
Referências Básicas: 

 
ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. 

Rio de Janeiro: Funenseg, 2015. Disponível em: 

http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspx?bib=Bib_Digital&pagfis=34465&url=http://d

ocvirt.com/docreader.net#  

FERREIRA, Paulo Pereira. Modelos de Precificação e Ruína para Seguros de Curto Prazo. 

Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2002. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_digital&pagfis=12690 

MANO, Cristina Cantanhede A.; FERREIRA, Paulo Pereira Aspectos Atuariais e Contábeis 

das Provisões Técnicas. 1a ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2009. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=funenseg2_wi&pagfis=20054 

MELO, Eduardo Fraga L.; NEVES, César da Rocha. Solvência no mercado de seguros e 

previdência: coletânea de estudos. Rio de Janeiro: Funenseg, 2012. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_digital&pagfis=28264 

Referências Complementar: 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Conhecimento Científico e Regulação – 

Contribuições para a Saúde Suplementar. 2019. Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/images/LIVRO_de_MONOGRAFIAS_PREMIADAS.pdf 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Guia do ressarcimento ao SUS 

Impugnações e Recursos. 2019. Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Opera

dora/Compromissos_interacoes_ANS/ressarcimento/guia-ressarcimento-ao-sus-2019-

online.pdf 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aspectos financeiros do ressarcimento 

ao SUS: orientações sobre os procedimentos de cobrança. 2018. Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto

/cartilha_aspectos_financeiros_do_ressarcimento_ao_sus.pdf 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nota Metodológica para definição de 

percentual padrão para PEONA SUS. Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Opera

dora/garantias_financeiras/nt_3_2018.pdf 

Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Solvência no Mercado de Saúde 

Suplementar. 2018. Disponível em: 

https://fenasaude.org.br/data/files/3D/91/8F/93/C6DDB6106AF6BBB63A8AA8A8/Cartil

ha10%20FenaSaude%20-%20Solvencia%20s-a.pdf 

http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspx?bib=Bib_Digital&pagfis=34465&url=http://docvirt.com/docreader.net
http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspx?bib=Bib_Digital&pagfis=34465&url=http://docvirt.com/docreader.net
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_digital&pagfis=12690
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=funenseg2_wi&pagfis=20054
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_digital&pagfis=28264
http://www.ans.gov.br/images/LIVRO_de_MONOGRAFIAS_PREMIADAS.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/Compromissos_interacoes_ANS/ressarcimento/guia-ressarcimento-ao-sus-2019-online.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/Compromissos_interacoes_ANS/ressarcimento/guia-ressarcimento-ao-sus-2019-online.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/Compromissos_interacoes_ANS/ressarcimento/guia-ressarcimento-ao-sus-2019-online.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/cartilha_aspectos_financeiros_do_ressarcimento_ao_sus.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/cartilha_aspectos_financeiros_do_ressarcimento_ao_sus.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/garantias_financeiras/nt_3_2018.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/garantias_financeiras/nt_3_2018.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/garantias_financeiras/nt_3_2018.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/garantias_financeiras/nt_3_2018.pdf


Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Panorama dos idosos beneficiários de 

planos de saúde no BRASIL. 2020. Disponível em: 

https://www.iess.org.br/cms/rep/panorama_dos_idosos.pdf 

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Reajuste de mensalidade de Planos 

Coletivos por Mudança de Faixa Etária: legalidade e economicidade. 2020. Disponível 

em: https://www.iess.org.br/cms/rep/reajuste.pdf 

OGATA A.J.S., DARIO B.,  ELOI D. et al.(coords.) Orientações práticas em Saúde 

Suplementar - tudo o que o contratante precisa saber. 2019. Disponível em: 

https://www.abbvie.com.br/content/dam/abbvie-

dotcom/br/documents/LivroSa%C3%BAde-Suplementar.pdf 

Reservas das Seguradoras. Disponível em:  

https://www.tudosobreseguros.org.br/reservas-das-seguradoras/ 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Provisões Técnicas Orientações da Susep 

ao Mercado. 2017. Disponível em: http://susep.gov.br/setores-

susep/cgsoa/copra/arquivos-copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-

%20Versao%20-%202017_01-NOVO-NOVO.pdf 

 

. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 

 
É necessário que os alunos tenham instalados no computador/ notebook 
os softwares: Excel (ou outra planilha eletrônica), R e RStudio. 
O download gratuito dos softwares R e RStudio podem ser feitos pelos 
respectivos links:  
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.0.2-win.exe 
https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download 

 

 

https://www.iess.org.br/cms/rep/panorama_dos_idosos.pdf
https://www.iess.org.br/cms/rep/reajuste.pdf
https://www.abbvie.com.br/content/dam/abbvie-dotcom/br/documents/LivroSa%C3%BAde-Suplementar.pdf
https://www.abbvie.com.br/content/dam/abbvie-dotcom/br/documents/LivroSa%C3%BAde-Suplementar.pdf
https://www.tudosobreseguros.org.br/reservas-das-seguradoras/
http://susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos-copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%202017_01-NOVO-NOVO.pdf
http://susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos-copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%202017_01-NOVO-NOVO.pdf
http://susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos-copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%202017_01-NOVO-NOVO.pdf
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.0.2-win.exe
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