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EMENTA

A disciplina abordará assuntos introdutórios a experimentação de dados; Estatística Descritiva; Probabilidade e Distribuição de

Probabilidades. Amostragem. Distribuições de Amostragem. Teoria de Estimação. Teoria de Decisão. Regressão e Correlação.

Delineamentos Amostrais em Sistemas Biológicos. 

OBJETIVOS

Geral 

Proporcionar ao aluno o conhecimento dos delineamentos experimentais para elaboração e análises de experimentos na área de

atuação profissional. 

Específicos 

- Definir e aplicar os princípios básicos da bioestatística;

- Definir a unidade experimental em experimentos voltados para a área de Medicina  Veterinária; 

- Estabelecer o modelo matemático para os diferentes delineamentos experimentais;

- Analisar os resultados experimentais;

- Instalar experimentos em diferentes delineamentos;

- Aplicar os testes usuais para discriminar diferenças entre tratamentos;

- Selecionar e aplicar um delineamento para uma pesquisa particular;

- Calcular o valor de uma parcela perdida nos diferentes delineamentos.

- Conhecer  o conceito de derivada  e saber aplicar as regras de derivação.

- Compreender o conceito de integral 

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Introdução à experimentação (Importância, Histórico, Conceitos  fundamentais, Variáveis, Divisão da estatística,



Método estatístico e Fases da experimentação); 

2. 

3. Unidade experimental ou parcela; 

4. Medidas de posição (Média, Mediana e Moda) e dispersão (Variância, Desvio padrão, Coeficiente de variação e

Erro padrão da média); 

5. 

6. Princípios básicos da experimentação (Princípio da Repetição, Princípio da Casualização, Princípio do Controle

Local); Relação entre os princípios básicos da experimentação e os delineamentos experimentais; 

7. 

8. Métodos para aumentar a precisão dos experimentos (Escolha do material experimental, Escolha da unidade

experimental, Escolha dos tratamentos, Aumento do número de repetições, Agrupamento das unidades

experimentais, Técnicas mais refinadas,  Planejamento de experimentos); 

9. 

10. Probabilidade e Distribuição de Probabilidades. 

11. 

12. Amostragem. Distribuições de Amostragem; 

13. 

14. Teoria de Estimação. Teoria de Decisão. 

15. 

16. Regressão e Correlação; 

17. 

18. Delineamentos Amostrais em Sistemas Biológicos, Análise Multivariada;

19. 

20. Estatística Não Paramétrica

21. Delineamento Inteiramente Casualizado - DIC (Modelo matemático, hipóteses básicas para validade da análise de

variância, Obtenção de análises de variância, Obtenção de análise de experimento e interpretação dos resultados

no caso de tratamentos igualmente repetidos, sem transformação de dados, com transformação de dados e com

número diferente de repetições); 

22. 

23. Delineamento em Blocos Casualizados - DBC (Introdução, Exemplo de planejamento de experimento, Modelo

matemático, Hipóteses básicas para validade da análise de variância, Obtenção da análise de variância,

Interpretação de resultados, O caso da parcela perdida, Blocos com tratamentos repetidos); 

METODOLOGIA DE ENSINO

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas expositivas utilizando recursos  instrucionais (quadro branco, pincéis,

listas de exercícios, projetor multimídia), estudos em grupos, resolução de exercícios, atividades de pesquisa e apresentação de

seminários. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[ x] Projetor

[ x] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ x] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 Avaliações escritas;

 Trabalhos individuais e/ou em grupo; 
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