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PROGRAMA DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

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

Fornecer  subsídios  para  que  o  aluno  seja  capaz  de  obter  e  organizar  dados experimentais,  escolher  e

executar procedimentos estatísticos adequados e interpretar os resultados.

EMENTA

Introdução à bioestatística. Conceitos básicos de bioestatística. Obtenção de dados: desenho de pesquisa e

amostragem. Análise exploratória de dados. Medidas de associação. Distribuição de probabilidade. Estimativa

de parâmetros populacionais por ponto e por intervalo. Inferência estatística, testes de hipóteses e tomada de

decisão. Testes estatísticos clássicos. Introdução aos métodos de estudos de campo. Estrutura de projetos

em Ciências do Ambiente.  Práticas de campo. Delineamento Experimental,  tomada de dados de campo,

análise de dados, discussão dos resultados. Exercício prático de montagem de projeto, estudo de campo e

apresentação de resultados.

 
   PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

CÓDIGO NOME (T - P)

SG5006 BIOESTATÍSTICA (3-0)

DOCENTE: Jeferson Luis Franco

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1 – Introdução à bioestatística

 Análise exploratória.

 Distribuição de probabilidades discretas e contínuas.

 Fundamento de parâmetros.

Unidade 2 – Delineamentos experimentais

 Princípios básicos para experimentação.

 Delineamentos experimentais básicos.

 Experimentos em arranjo fatorial.

 Modelo matemático e seus pressupostos.

 Testes de comparação múltipla de médias.



Unidade 3 – Relação entre variáveis

 Medidas de associação: coeficientes de Pearson, Sperman, Kendall.

 Regressão linear simples, múltipla e polinomial.

Unidade 4 – Testes não paramétricos

 Características e aplicações.

 Testes de Kruscai-Wallis, Friedman, Mann-Whitney.

Unidade 5 – Métodos de estudos de campo

 Estruturação de projetos, práticas de campo e apresentação dos resultados.

METODOLOGIA

Serão  realizadas  aulas  expositivo-dialogadas,  com  auxílio  de  quadro  branco  e  projetores  de  imagens.

Resolução  de  exercícios  em  aula  e  extraclasse.  Práticas  de  campo,  obtenção  e  análise  de  dados  e

apresentação de resultados. Elaboração de projetos e realização de trabalho prático. Leitura e discussãp de

artigos científicos.  Dissertação sobre temas tratados em sala  de aula.  Análise de dados simulados/reais

relacionados ao projeto de pesquisa.
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