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Conteúdo 

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

 
Modelos para séries temporais. Tendência e sazonalidade. Modelos 
de suavização exponencial. Modelos ARIMA – estacionários (ARMA), 
não estacionários (ARIMA) e sazonais (SARIMA). Introdução a 
tópicos especiais. 

 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a 
serem utilizadas) 
 
O curso irá combinar aulas teóricas/expositivas com exercícios 
práticos, incentivando leituras prévias sobre o método e discussões 
sobre os conceitos e aplicações. As aulas serão organizadas na 
turma virtual do sigaa nas seguintes modalidades: 
 
Assíncronas:  
- Aulas expositivas: os conteúdos serão gravados no software 
ACEThinker e editados no software Shot Cut. O tempo máximo de 
duração dos vídeos será de 30 minutos. Para cada tema serão 
gravadas vídeo-aulas, que serão disponibilizadas por 
compartilhamento pelo Google Drive nas contas de e-mail 
institucional dos discentes e mediante link de compartilhamento dos 
vídeos na turma virtual do SIGAA. Atividades de prática 
computacional serão realizadas na forma de tutorial, viabilizando o 
compartilhamento da tela do computador com os discentes, 
apresentando as interfaces ou rotinas do software para o 
desenvolvimento da atividade. 
- Fóruns de discussão: serão criados fóruns em cada unidade com o 
objetivo de compartilhar dúvidas ou debater sobre a solução de 
problemas comuns. 



- Questionários: serão disponibilizados questionários sobre o 
conteúdo com prazos definidos para entrega. 
 
Síncronas:  
- Encontros mediados pelo google meet quinzenalmente com o 
objetivo de dirimir possíveis dúvidas sobre o conteúdo ou atividades 
propostas. Estas aulas serão gravadas e disponibilizadas aos 
discentes, de modo que os problemas de ordem técnica de 
transmissão não sejam um obstáculo. 
 
Slides de aulas, textos e materiais adicionais serão disponibilizados 
previamente na turma virtual, de modo que o aluno tenha acesso ao 
conteúdo antes mesmo de sua exposição. 
 

. 

Procedimentos 
de Avaliação da 
Aprendizagem 

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

 
As avaliações, totalizando 10 pontos em cada unidade, serão 
compostas por respostas a questionários na turma virtual e/ou 
trabalhos práticos de aplicação dos métodos computacionais, e serão 
estruturadas como segue: 
 

• 70% dos pontos de cada unidade (7 pontos) serão avaliados 
mediante a participação dos discentes nas atividades 
propostas: enquetes, fóruns de discussão e trabalhos práticos 
com aplicação dos métodos em séries de dados reais. 
 
• 30% dos pontos de cada unidade (3 pontos) serão avaliados 
mediante aplicação de um questionário na turma virtual com 
perguntas dissertativas, numéricas, múltipla escolha e/ou 
verdadeiro ou falso, a ser realizada remotamente, de modo 
assíncrono. Oportunamente, poderá ser utilizada a plataforma 
de multiprovas. 
 

As avalições de cada unidade serão individuais e serão aplicadas de 
acordo com o cronograma de aulas. 
Uma vez que o cronograma de aulas poderá sofrer alterações ao 
longo do semestre, as datas de aplicação dos questionários ou 
multiprovas também poderão ser alteradas. Entretanto, as alterações 
serão informadas com a devida antecedência. 
 
As datas para entrega dos trabalhos práticos e/ou exercícios serão 
divulgadas previamente ao longo de cada unidade. 
 
Nos trabalhos práticos, os alunos serão incentivados a buscarem no 
mundo real séries de dados a serem analisadas mediante aplicação 
das técnicas apresentadas nesta disciplina. 

 
 

   

 



  Cronograma e 
critérios para a 
realização das 

atividades e 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

(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 frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o 
acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.” 

 
Cronograma: 
 
Unidade I: Introdução, Tendências e Sazonalidade, Modelos de 
Suavização Exponencial 
Período: 25/08/20 a 29/09/20 (11 aulas) 
 
Conteúdo: objetivos da análise de séries temporais; processos 
estocásticos, Processos estacionários, Tendência polinomial, 
Suavização, Diferenças, Testes para tendência, Sazonalidade 
determinística: modelo de regressão, Sazonalidade estocástica: 
modelo de médias móveis, Médias móveis simples MMS, Alisamento 
exponencial simples AES, Testes para sazonalidade determinística 
 
Avaliação da unidade I: 29/09/20 
 
Unidade II: Classe de Modelos ARIMA 
Período 01/10/20 a 05/11/20 (11 aulas) 
 
Conteúdo: condições de estacionariedade e invertibilidade, Modelos 
auto regressivos, Modelos de médias móveis, Modelos mistos: auto 
regressivos médias móveis (ARMA), Função de auto correlação e de 
auto correlação parcial, Modelos ARIMA, Séries não estacionárias, 
Formas do modelo ARIMA. 
 
Avaliação da unidade II: 05/11/20 
 
Unidade III: Construção e Previsão em Modelos de Box-Jenkins 
Período 10/11/20 a 10/12/20 (10 aulas) 
 
Conteúdo: identificação, formas alternativas de identificação, 
estimação, diagnóstico, previsão. 
 
Avaliação da unidade III: 10/12/20 
 
Critérios para a realização das atividades: 
Todas as aulas serão disponibilizadas mediante vídeos curtos, 
seguidos de algum exercício no formato de tutorial no software Excel, 
R ou Gretl. Serão disponibilizados slides ou textos para leitura 
previamente à publicação de cada vídeo aula. Posteriormente a cada 
tópico será aberto um fórum de discussão e perguntas no formato de 
questionário. 
 
Critérios para validação da assiduidade: 
 
A assiduidade do discente será avaliada mediante a participação e 
realização das atividades conforme segue: 
 

• Atividades síncronas: será verifica a participação na atividade; 
 

• Atividades assíncronas: mediante o cumprimento da atividade 
proposta dentro do período estabelecido. 



 
Para auxiliar na validação da assiduidade do discente nas atividades 
assíncronas serão verificados os acessos e ações do discente aos 
conteúdos disponibilizados na turma virtual mediante o menu 
“Estatística” da turma virtual 
 

 

. 

 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos conteúdos) 
 
- Vídeo-aulas (vídeos curtos para download ou visualização); 
- Encontros síncronos pelo google meet (dúvidas sobre as vídeo-
aulas e demais atividades assíncronas realizadas até aquele 
encontro); 
- Slides produzidos pelo docente e disponibilizados na turma virtual; 
- Questionário e tarefas a serem realizados com prazo delimitado; 
- Fóruns de discussão sobre temos específicos; 
- Tutoriais sobre a utilização de softwares específicos para análise de 
séries temporais reais (Excel, Gretl e R, em conjunto ou 
isoladamente). 
- Enquetes com perguntas rápidas e específicas. 
 

 

. 

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.”  

 
35N12: com atividades síncronas quinzenais. A data da atividade pode 
depender do cumprimento das atividades propostas, mas estão previstas 
para ocorrer na metade e no final de cada unidade e antes da avaliação 
remota. 

 

. 

Referências 

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.” 
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Paulo: McGraw-Hill Bookman, 2011. xxiv, 924 p. ISBN: 9788563398320. 
 

 

. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 
Atendimento virtual aos alunos poderá ser realizado fora do 
horário e dia das aulas, sob agendamento prévio com o docente. 
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