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PLANO DE ENSINO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 
Disciplina: Bioestatística 

Código: DEF 410007 

Número de Créditos: 04 Créditos Teóricos 

Carga Horária Total: 60 Horas/Aula 
Cursos: Mestrado e Doutorado em Educação Física 

Período: 2021.1 
 
II. EMENTA 

 
Descrição e exploração de dados. Modelos de probabilidade e estimação de 

parâmetros. Testes de hipóteses. Planejamento de experimentação e análise de 

variância. Associação entre variáveis. Testes não-paramétricos. 

 
III. OBJETIVOS 

 
- Proporcionar a aquisição e a compreensão de conhecimentos sobre os diferentes 

modelos e estratégias de descrição e exploração de dados. 

- Identificar os modelos de probabilidade e de estimação de parâmetros de 

variáveis contínuas e intervalares. 

- Compreender, interpretar e aplicar os testes de hipóteses com observância aos 

níveis de significância e aos possíveis erros estatísticos; 
- Elaborar o planejamento de experimentação de variáveis e a respectiva análise de 
variância; 

- Identificar o nível de associação e correlação entre variáveis em investigações da 

área de Educação Física. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
4.1. Descrição e exploração de dados  

Dados e tipos de variáveis  

Distribuição de freqüências 

Tabelas de entrada simples e dupla  

Representações gráficas 

Medidas de locação e de dispersão  

Diagramas em caixas  

Apresentação de dados (relatórios)  

Aplicações usando o computador 
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4.2. Modelos de probabilidade 

Conceitos básicos  

O modelo binomial 

O modelo normal 

 

4.3. Estimação de parâmetros  

Estatísticas e parâmetros  

Distribuição amostral 

Intervalos de confiança para a média e para a proporção  

Tamanho de amostras 

 

4.4. Testes de Hipóteses  

Formulação de hipóteses  

Conceitos básicos 

O teste t para comparação de duas médias: amostras independentes e dados 

pareados 

Aplicações usando o computador 

 

4.5. Planejamento de experimentos e a análise de variância 

Experimentos com um fator  

Análise de variância 

Análise da adequação do modelo 

Comparações múltiplas (post-hoc) 

Aplicações usando o computador 

 

4.6. Associação e correlação entre variáveis 

O conceito de correlação entre duas variáveis 

Diagramas de dispersão e o coeficiente de correlação de Pearson  

A regressão linear simples 

Tabelas de contingência 

Conceitos básicos  

Teste qui-quadrado 

Teste exato de Fisher 

 

4.7. Testes não-paramétricos 

Conceitos básicos 

Teste de Mann-Whitney 

Teste dos postos assinalados de Wilcoxon  

Teste de Kruskal-Wallis 
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V. METODOLOGIA 

 

Aulas síncronas serão realizadas através do recurso BigBlueButton que está integrado 

ao ambiente virtual Moodle ou do recurso Meet (GSuite google) disponibilizando o link 

no Moodle, nos mesmo dias e horário previsto para as aulas presenciais, quartas-feiras, 

das 13h30min às 17h30min. Entende-se que não necessariamente toda a duração da 

aula será ocupada, mas presume-se que o início será realizado nos horários previstos.  

 

A frequência dos alunos será aferida através da participação nas aulas síncronas, já 

que toda a semana terá aula síncrona.  

 

TODAS as aulas síncronas serão GRAVADAS e disponibilizadas o mais rapidamente 

possível para os alunos diretamente ou por meio de links no ambiente virtual Moodle 

(permitindo o posterior acesso caso ocorram problemas com acesso à internet por parte 

dos alunos).  

 

As aulas síncronas serão realizadas para a explicação da teoria e tirar dúvida do 

conteúdo disponibilizado. Em toda aula síncrona será proposto exercícios para os 

alunos resolverem de forma assíncrona. 

 

Nas aulas síncronas, se houver problemas com o acesso à internet por parte do 

professor, ou problemas com a infraestrutura da UFSC, que inviabilizem o início ou 

continuação de alguma aula, será gravada a aula e disponibilizada para os alunos na 

modalidade assíncrona. 

 

Todo o material de apoio será disponibilizado no ambiente virtual Moodle: incluindo os 

textos com os conteúdos, slides das aulas, vídeos, exercícios, links e arquivos de 

dados. 

 

Os alunos devem estar cientes de que esta disciplina exige tempo de dedicação 

(resolução de exercícios) extraclasse. 

 

O professor usará a ferramenta Fórum de notícias para divulgar informações sobre a 

disciplina para todos os alunos. 

 

Os alunos podem e devem entrar em contato com o professor através do e-mail 

adriano.borgatto@ufsc.br sempre que tiverem necessidade de esclarecimentos sobre a 

disciplina. 
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VI. AVALIAÇÃO 

Devido às características do período de pandemia a avaliação da disciplina sofreu 

modificações. 

A avaliação será composta pela nota de um trabalho prático e uma avaliação teórica.  

- O  trabalho (T) deverá ser desenvolvido em grupo de no máximo três alunos e 

postados no Moodle até o dia 9/10. 

- A avaliação teórica (AT) será realizada de forma assíncrona, disponibilizada para os 

alunos no dia 5/10 e deverá ser postado no Moodle até o dia 7/10 às 23:55hs. 

A média final será: 

MF = (T+AT)/2 
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