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EMENTA 

Introdução á metodologia da pesquisa experimental. Planejamento e análise racional de experimentos. 
Métodos gráficos; alguns testes expeditos. Tipos de distribuição. Medidas de Metabólitos. Dimensionamento 
de amostras. Comparação de dois ou mais tratamentos. Planejamento fatorial completo e fracionado. Outros 
tratamentos estatísticos. Análise de variância de resultados experimentais. Técnica de seleção de variáveis de 
processo. Modelagem matemática usando análise de regressão. Descriminação de modelos usando análise 
de resíduos. Critérios de avaliação da adequação dos modelos desenvolvidos. Principais métodos de 
otimização experimental. Projetos de experimentos envolvendo misturas. Entendendo planejamento 
industrial de experimentos. 

 
OBJETIVOS 

Objetivos Gerais: Desenvolver no discente a capacidade de formular questões de pesquisa sob a ótica 
quantitativa, obter dados empíricos e respondê-la utilizando técnicas da estatística. 
 
Objetivos Específicos: Conceituar bioestatística e compreender seu desenvolvimento histórico, compreender 
a  bioestatística como parte integrante do processo de construção do conhecimento científico, apropriar-se de 
técnicas para o delineamento de experimentos e/ou amostragens, apropriar-se de técnicas para 
representação gráfica e tabular de dados advindos de amostragem e/ou experimentação, apropria-se de 
noções de probabilidade e funções de probabilidade e como usá-las para modelar dados, conceituar variável 
e discutir seus diferentes tipos, apropriar-se de métodos de descrição de dados e apropriar-se de técnicas de 
inferência estatística para diferentes situações de pesquisa na área de saúde. 

 
METODOLOGIA 

A forma de avaliação adotada será processual. A avaliação global será feita através de duas provas escritas 
individuais e um trabalho em equipe, com apresentação escrita e oral. Serão considerados o interesse e 
participação dos estudantes nas aulas, nas análises de caso, etc. 
 
1. Avaliação escrita dissertativa individual 
2. Será avaliado desempenho do estudante, observando sua capacidade de análise, objetividade, clareza e 



 

 

fundamentação teórica aos questionamentos efetuados. 
3. Apresentação escrita e oral do trabalho de pesquisa e análise de resultados (Data Prevista: 15/12/2011) 
 
A média do curso será obtida pela média aritmética das três avaliações. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação da disciplina/O que é estatística? e para que serve?Histórico da Estatística/Introdução à 
Estatística/Conceito de população/Amostra/Parâmetro/Estatística 

2. Experimento x Amostragem/ Tipos de Amostragem/Variáveis Independentes x Variáveis dependentes 
3. Tipos de Variáveis/Tabelas e Gráficos 
4. Medidas de tendência central/Medidas de dispersão (dados brutos/agrupados) 
5. Medidas de tendência central/Medidas de dispersão (dados brutos/agrupados) 

 
6. Noções sobre Probabilidade/Distribuições de Probabilidade (discretas/contínuas) 
7. Distribuições amostrais/Erro padrão/Intervalos de confiança 
8. Método Hipotético Dedutivo + Testes de Hipótese 
9. Testes inferenciais para 1 amostra (Paramétricos e Não Paramétricos)/Testes inferenciais para 2 amostras 

(Paramétricos e Não Paramétricos) 
10. Testes inferenciais para 2 ou mais amostras (Paramétricos e Não Paramétricos) 

 
11. Testes inferenciais para 2 ou mais amostras (Paramétricos e Não Paramétricos) 
12. Análises relacionais para 2 variáveis 
13. Análises relacionais para 2 variáveis 
Delineamento de Experimentos 
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