NÚCLEO DE EXTENSÃO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

CURSO DE EXTENS ÃO
SAS: Linguagem e Aplicações
Módulo: SAS Básico
Coordenador:
Prof. Dr. Kim Samejima Mascarenhas - Departamento de Estatística
Local:
Instituto de Matemática e Estatística (IME) – Laboratório 144, Campus
Ondina.
Datas e horários:
 Parte I (12 horas): 14/09/2018 (sexta) - 18h às 22h
15/09/2018 (sábado) - 09h às 12h e 13h às 18h
 Parte II (12 horas): 28/09/2018 (sexta) - 18h às 22h
29/09/2018 (sábado) - 09h às 12h e 13h às 18h

Resumo:
SAS é um software estatístico de larga utilização tanto no mercado de
trabalho quanto no meio acadêmico. A sua adoção pelas grandes empresas
do mundo, seu poder de análise e capacidade de lidar com grandes bancos
de dados o tornam um dos programas estatísticos mais confiáveis
mundialmente.

Objetivo geral:
O objetivo deste curso é oferecer contato e capacitação no SAS. Este curso
será ministrado através da plataforma SAS onDemand for Academics.
O objetivo principal do módulo SAS Básico será introduzir e familiarizar o
aluno com o ambiente SAS. Ele aprenderá a estrutura geral da linguagem, a
estrutura dos dados e bibliotecas e aprenderá a criar e modificar tabelas
(datasets). Os principais tópicos a serem abordados serão:
• Introdução ao SAS;
• Estrutura dos dados;
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Tipos de Variáveis;
Bibliotecas;
DATASETS;
Input de dados;
Importação de arquivos;
Ordenação de bancos de dados;
Junção de Bancos de Dados (merge e append).

Formato do curso:
Este curso terá às 24h de aula em laboratório*, compreendendo a parte
teórica, demonstrativa do curso, e a parte prática, em que os alunos
praticarão a utilização do software através da plataforma SAS Studio dentro
do ambiente SAS onDemand for Academics. Todo conteúdo ministrado,
incluindo apresentação multimídia e bancos de dados utilizados nas aulas
práticas do curso serão enviados para o endereço eletrônico do
participante.
* O laboratório não oferece espaço/suporte para computadores pessoais.

Carga Horária: 24 horas.
Certificado:
Será emitido certificado de atividade de extensão, em formato digital, pela
Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, para os alunos que obtiverem frequência
igual ou superior a 75%. Vale ressaltar que, a frequência do aluno, em
percentual, será impressa no certificado.

Docente: Prof. Dr. Kim Samejima Mascarenhas.
Pré-requisitos:

Algum conhecimento de qualquer
programação e noções de tabelas e bancos de dados.

linguagem

de

Público alvo: Alunos de graduação/pós-graduação, pesquisadores e
profissionais do mercado de trabalho que tenham interesse no uso da
ferramenta.
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