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ANO:2018-1        PERÍODO:  7º BACHARELADO 
DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA 
PROFESSOR (A) RESPONSÁVEL: Drª Viviane Soares 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40h    PRÁTICA:00 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 

 
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo dos elementos básicos da estatística descritiva a partir da representação tabular e gráfica de dados 
quantitativos e qualitativos com aplicação em métodos paramétricos e não paramétricos. 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 

 Conhecer a teoria e metodologia estatística; 
 Discutir os motivos pelos quais a pesquisa na área da saúde é importante; 
 Criticar as decisões de um pesquisador quanto ao seu delineamento; 
 Organizar um projeto de coleta, análise e interpretação de dados, utilizando a estatística. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDO 
Apresentação da disciplina e Histórico da estatística Apresentação da disciplina, plano de curso.  
Conhecer o histórico do surgimento da estatística e suas 
aplicações; 

Histórico da estatística e introdução. 
Arredondamento. 

Entender os tipos de estatística, juntamente com suas 
medidas descritivas; 

Métodos estatístico; Tipos de estatísticas 
Estatística descritiva e inferencial. Distribuição de 
variáveis. 

Diferenciar população de amostra Tipos de variáveis, população, amostra.  
Compreender a estatística descritiva Estatística descritiva: média, mediana, moda, 

variância e desvio-padrão, porcentagem.  
Compreender a estatística descritiva Distribuição de frequência 
Compreender as normas de confecção de gráficos e 
tabelas, juntamente com a forma de expressão dos 
dados nos mesmos; 

Tabelas e gráficos  

Compreender as normas de confecção de gráficos e 
tabelas, juntamente com a forma de expressão dos 
dados nos mesmos; 

Tabelas e gráficos  

Entender teste de hipóteses e sua importância no 
delineamento experimental; 

Testes de hipóteses e delineamentos experimentais  

Conhecer os testes estatísticos e as situações de uso de 
cada um.  

Testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos. 

Entender o teste “t” e sua utilização; Teste “t” 
Entender porque se usa testes não-paramétricos e como 
usá-los. 

Freidman, Wilconxon, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney  

Entender o teste do qui-quadrado e sua utilização; Teste do Qui-quadrado  
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Aprender a correlação e regressão simples Correlação de Pearson e regressão simples  
 
METODOLOGIA: 

Aulas expositivas com auxílio de recursos audiovisuais; 
Recursos: materiais coloridos com formas diferentes de EVA; 
Resolução de exercícios e debate de questões ou situações práticas; 
Simulação de delineamentos experimentais; 
Metodologias ativas: Team Based Learning. 
Uso dos recursos do computador (SPSS) ou Excel; 
 

RECURSOS 
 Data-show 
 Quadro de Giz; 
 Computador. 
 Material em EVA como vários formatos geométricos e coloridos. 

 
AVALIAÇÃO: 
 A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
IVA- Primeira Verificação de Aprendizagem:  
Data Atividades Pontuação 
22/03 Prova teórica como avaliação parcial da 1ª VA, com questões objetivas de múltipla 

escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o 
conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova.  

60 

15/03 Atividade avaliativa 30 
 Atividade em sala de aula (uma)- Data dependendo do andamento da disciplina 10 
29/03 Devolutiva  
 Total 100 
 
IIVA- Segunda Verificação de Aprendizagem: 
Data Atividades Pontuação 
05/05 Verificação de aprendizagem integrada 40 
03/05 Prova teórica como avaliação parcial da 2ª VA, com questões objetivas de múltipla 

escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o 
conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova. 

40 

 Atividades em sala de aula (duas) - Data dependendo do andamento da disciplina 20 
17/05 Devolutiva  
 Total 100 
 
IIIVA- Terceira Verificação de Aprendizagem: 
Data Atividades Pontuação 
14/06 Prova teórica como avaliação parcial da 3ª VA, com questões objetivas de múltipla 

escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o 
conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova. 

60 

24/05 Atividade avaliativa 30 
21/06 Devolutiva  
 Atividade em sala de aula (uma) - Data dependendo do andamento da disciplina 10 
 Total 100 
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AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

BUSSAB, W. de O. & MORETTIN, P.A. Estatística Básica. Ed. Saraiva. 5ª ed. 2003. 526 p. 
COSTA, S.F. Introdução Ilustrada à Estatística. 4ª ed. São Paulo: HARBRA, 2005. 399 p. 
CRESPO, A.A. Estatística Fácil. Ed. Saraiva. 17ª. 1999. 224 p. São Paulo. 
DOWNING, D.  & CLARCK, J. Estatística Aplicada. 2ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2002. 351 p. 
 

Bibliografia complementar: 
 

BEIGUELMAN, B. Curso Prático de Bioestatística. Ribeirão Preto. Sociedade Brasileira de Genética 
(SBG), 1996. 242 p.  
NAZARETH, H. Curso Básico de Estatística. Ed. Ática. 12ª ed. 2003, São Paulo. 160 p. 
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 
CENTENO, A. J. et al. Curso de Bioestatística Aplicada à Biologia. Goiânia: UFG, 1999. 188p. 

 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 
 
 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do Curso de 
Educação Física no dia 25/01/2018. 

 
Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 

Diretor do Curso de Educação Física 


