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Ementa:

A matéria tem como objetivo conduzir os alunos a uma compreensão conceitual das
ferramentas estatísticas mais comumente utilizadas em estudos científicos, afim de que
possam raciocinar a respeito dos tratamentos de dados mais convenientes para as suas
investigações.
Serão relembradas características do método científico, o processo de arredondamentos,
os tipos de estatística, as características de uma boa amostra, os tipos de variáveis, os
níveis de mensuração, medidas de tendência central, medidas de variabilidade, graus de
liberdade, distribuição normal, representação tabular e gráfica, escolha do número de
classes (regra de Sturges), escolha dos intervalos de classe, representação gráfica de
probabilidades, a seleção da melhor hipótese, o erro do tipo I, o erro do tipo II, o nível
de significância, α e β, o poder de um teste estatístico, características dos testes
paramétricos, características dos testes não-paramétricos, os procedimentos para testar
uma hipótese, o teste-t pareado, o teste-t simples, a ANOVA, os testes “post-hoc”, o
estudo de correlação, o produto-momento de Pearson, a taxa de correlação, o coeficiente
de Cramer, a análise de regressão linear simples, o ajustamento de curvas, a análise de
regressão linear múltipla, o Qui-quadrado para aderência, a correção de Yates, o Quiquadrado para independência, o Qui-quadrado para heterogeneidade, o teste-G para
aderência, o teste-G para independência, o teste-G para heterogeneidade, os critérios
para a escolha dos testes de hipóteses, considerações sobre utilização do Excell no
tratamento estatístico, considerações sobre redes neurais artificiais e exemplos de
aplicação.
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