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PROGRAMA DE DISCIPLINA

    
   IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

   OBJETIVOS - ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

Objetivo Geral: Conhecer o programa computacional R e utilizar o mesmo para
processamento de dados associados as áreas de Ciências Biológicas.

Objetivos Específicos: 
- Conhecer os comandos básicos do programa e inserir diferentes bases de dados no
programa R;
- Elaborar Scripts compartilháveis no ambiente computacional do R;
- Realizar edições de dados tabulares e obter a análise exploratória dos mesmos;
- Aplicar algumas funções da estatística clássica;
- Realizar comandos de repetição em looping;
- Aprender a usar processamento paralelo, para grandes conjuntos de dados;
- Produzir e editar diferentes tipos de gráficos;
- Plotar mapas e exportar em diferentes formatos;
- Aprender a exportar resultados e gerar relatórios dos dados;

EMENTA
Introdução. Principais comandos. Inserção de diferentes bases de dados. Edição e

seleção de atributos. Análise exploratória dos dados. Aplicação da estatística

clássica. Programação de Looping. Processamento Paralelo. Produção de gráficos.

Plotagem de mapas. Exportação de dados. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação ao R e R Studio: Práticas de otimização do ambiente computacional no R
2. Comandos Básicos no R
3. Construção e aplicação de scripts para funções básicas no R Studio.
4. Inserção de Base de Dados
5. Análise exploratória
6. Scripts para análises estatística clássica
7. Inserção de funções para programação em Looping
8. Introdução ao processamento paralelo e análise de grande conjunto de dados
9. Produção de gráficos: gplot e seus derivados
10.  Produção e plotagem de mapas 
11. Exportação e relatórios de resultados
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