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CONCEITOS EM MÉTODO CIENTÍFICO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Professor: Felipe Bisaggio Pereira (felipebisaggiop@hotmail.com) 

 

 

Data Horário Tema 

05/09 9:00 – 

12:00 

Apresentação do curso / Importância da estatística para os estudos 

científicos / Método Científico vs Método Estatístico 

07/09 FERIADO 

12/09 14:00 – 

17:00 

Delineamento experimental e conceitos relacionados 

14/09 9:00 – 

12:00 

Classificação de variáveis, amostragem e organização de dados 

Operações básicas em no software estatístico R 

19/09 9:00 – 

12:00 

Estatística descritiva e representação gráfica de dados 

Estatística descritiva e construção gráfica básica no software R 

21/09 9:00 – 

12:00 

Testes de hipóteses em estatística inferencial univariada: quando e 

como usar 

Testes de hipóteses básicos no software R 

29/09 Até 18h Entrega das atividades avaliativas enviando-as para o endereço 

de email felipebisaggiop@hotmail.com 

 

AVALIAÇÃO 1 (individual): 

Valor: 40pts 

 

Entrega: até às 18 horas do dia 25/09/2022. 

Descrição: redigir um pequeno trabalho contendo TÍTULO, INTRODUÇÃO, 

HIPÓTESE(S), OBJETIVO(S), METODOLOGIA ESTATÍSTICA e REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÀFICAS. 

Formato do trabalho: Margens (superior, inferior e laterais) com 2cm, fonte Times New 

Roan, tamanho 12, espaçamento entre linha 1,5. NÃO ULTRAPASSAR 7 PÁGINAS, 

INCLUINDO TUDO. NÃO PRECISA FAZER CAPA. 

Orientações: o tema do trabalho é livre, preferivelmente o assunto que você irá trabalhar 

em sua dissertação de mestrado ou algo de sua familiaridade. Imagine que você esteja 

escrevendo um pequeno projeto científico muito simples, em que você precisará focar 

na metodologia estatística a ser utilizada (incluindo N amostral, desenho amostral, testes 

que irá utilizar, gráficos a serem construídos, etc.). É NECESSÁRIO CONTEMPLAR 

SOMENTE A METODOLOGIA ESTATÍSTICA, ou seja, utilizar os conceitos 

discutidos durante as aulas. Qualquer dúvida ou questão relacionada ao trabalho é só 

entrar em contato com o professor. 

 

 

 

 

 

http://www.parasitologia.icb.ufmg.br/
http://www.parasitologia.icb.ufmg.br/


 

AVALIAÇÃO 2 e 3 (pode ser em duplas): 

Valor: 30pts cada 

 

Entrega: até às 18 horas do dia 25/09/2022. 

Descrição: Serão dois exercícios simples um sobre a primeira aula e um a ser realizado 

após a última aula, com base nos conhecimentos obtidos durante o curso. 

Orientações e formato: É só seguir o que está sendo pedido pelo professor. Qualquer 

dúvida, entrar em contato! 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Slides das aulas e apostila fornecida pelo professor. 


