Introdução à Análise de Dados
1. EMENTA
Apresentação do conceito de desenho de pesquisa como ponto de partida para o ensino
de métodos quantitativos. A disciplina passará por noções básicas de análise de dados e
estatística, como a definição de população e amostra e construção de hipóteses.
Também será feita uma introdução às inferências bivariadas e à distinção entre
associação e causação.
2. OBJETIVO
O curso tem por objetivo tornar os alunos mais conscientes em relação à importância de
um desenho de pesquisa robusto, assim como em relação às análises realizadas por meio
dos métodos quantitativos. Espera-se que ao fim do curso os discentes sejam capazes de
realizar pesquisas empíricas com testes de hipótese e inferência bivariada. Também
esperamos que se torne clara a diferença entre associação entre duas ou mais variáveis e
a ideia de causação.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA
Desenho de pesquisa: o que é um desenho de pesquisa? E por que ele é importante?
Noções de análise de dados: população e amostra; distribuições comuns; variáveis
dependente, independente e de controle; mensuração de variáveis; confiabilidade e
validade; erros de mensuração aleatórios e sistemáticos; estrutura dos dados. Estatística
descritiva: medidas de tendência central (média, moda e mediana); valores máximo e
mínimo; medidas de dispersão (alcance, variância e desvio padrão); Introdução aos
testes de hipótese: hipótese nula e hipótese alternativa; Testes de hipótese bivariados:
teste-t (para amostras independentes e emparelhadas); ANOVA; correlação; por que
inferência

não

significa

causalidade?

Metodologia:

aulas

expositivas,

com

apresentações teóricas e práticas. As aulas apresentarão os métodos de maneira
intuitiva, de forma a tornar a estatística mais amistosa aos que não são familiarizados
com os temas. As teorias serão apresentadas de forma aberta às intervenções dos
discentes. Em termos práticos, serão utilizados dados reais e/ou de simulação para
análise em software livre.
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