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RESUMO

A estatística é  a área que estuda especificamente a coleção, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. A estatística lida com 
todos os tipos de dados, incluindo o planejamento da coleta de dados nos projetos para uma pesquisa, experimento ou questionário. Quando 
relata-s os dados de estatística de uma pesquisa, relata-se sobre o cálculo de dados utilizados, por exemplo, média, mediana, moda ou outro. Os 
métodos estatísticos são essenciais no estudo de situações em que as variáveis de interesse estão sujeitas, inerentemente, a flutuações 
aleatórias. Isto acontece muito na área da saúde. O avanço da informática e a popularização dos computadores contribuíram para o uso de 
métodos estatísticos. Antigamente, era muito demorado fazer análises de muitas informações, e agora, com o auxílio do computador, as análises 
são feitas rapidamente. Além disto, com o avanço da informática, novas técnicas de análise de dados foram introduzidas, principalmente 
métodos gráficos. Muitos pacotes de programas estatísticos foram desenvolvidos e são usados tanto no meio acadêmico como em indústrias, 
como, por exemplo, Minitab, SPSS e SAS. Também se utiliza o Microsoft Office Excel, que possui opções para certas técnicas estatísticas. No curso 
de Psicologia,a estatística é geralmente uma disciplina estranha para a maior parte dos estudantes, que são mais ligados às ciências humanas e 
naturais do que às ciências exatas dificultando assim o entendimento da disciplina e inviabilizando o aprendizado. Visto essa dificuldade, o 
presente projeto teve como finalidade utilizar o SAVA, com as ferramentas Estatísticas do Excel, para organização dos dados científicos, com 
análise crítica das informações divulgadas nas diversas áreas da Psicologia; de modo que o aluno possa entender artigos científicos em sua área 
de estudo, além de obter um melhor entendimento na disciplina. Realizou-se um estudo do tipo descritivo, observacional analítico, longitudinal, 
comparativo, com abordagem quantitativa. Foi realizado um estudo de 60 alunos do curso de psicologia verificando de 5 variáveis em estudo: 
acesso ao Sava, trabalhos realizados na disciplina, participação do fórum do aluno, participação do chat e nota da AV1.  As estratégias adotadas 
consistiram em seis etapas consecutivas: comunicação e apoio extra classe pelo SAVA (importância do SAVA, nos fóruns, trabalhos e atividades 
estruturadas); maior adesão do aluno á disciplina, através de pesquisa na internet de artigos científicos nas diversas áreas da Psicologia da 
preferência do aluno;  coleta de dados no artigo para elaboração de uma planilha e plotagem de gráficos para realização dos resultados(com 
tilização do programa Excel); reescrita de um novo artigo (revisão bibliográfica), com novos dados estatísticos e discussões referentes ao artigo 
escolhido; apresentação dos Seminários e elaboração de resumos. Após os resultados, os dados foram inseridos em uma planilha e todos 
resultados plotados no Excel para verificação dos dados estatísticos das 5 variáveis em estudo.  Verificou que a quantidade de acessos de cada 
aluno foi muito distinta. Alguns alunos apresentaram de 5 á 84 acessos ao SAVA. A média obtida das turmas foi de 8,1 de acessos ao SAVA. Até a 
presente publicação, foram realizados 5 trabalhos da disciplina e, destes foi obtida média de 4,25 pela turma total. Foram realizadas 6 postagens 
no fórum virutal, e obtido no censo uma média de 4,25 de participação.Em relação a variável chat, não houve participação de nenhum dos alunos 
observados. Com relação a notas da AV1, obteve-se média das notas de 6,8 á 10,0; verificando uma média geral da turma de 9,2. Concluiu-se que 
a importância das ferramentas educacionais (SAVA) e estatísticas no aprendizado para o aprimoramento dos alunos foram de suma importância 
para o sucesso dos mesmos; não apenas na obtenção da média na disciplina, assim como, a simulação de casos concretos foi imprescindível para 
um melhor entendimento das diversas áreas da Psic
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