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COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DO CCO

PLANO DE ENSINO

Unidade Curricular: Metodologia Científica 2 Período: 1 Currículo: 2016

Docente coordenador: Vinícius Silva Belo Unidade Acadêmica: CCO

Pré-requisito: MC1 Co-requisito: nenhum

C.H.Total: 32 ha C.H. Prática: 0 ha C. H. Teórica: ha Grau: Bacharelado Ano: 2020 Semestre: Emergencial

EMENTA

Variáveis, tabelas de frequências e gráficos. Síntese numérica – medidas de tendência central, variabilidade
e posição. Caracterização estatística das variáveis – variáveis aleatórias e suas distribuições de
probabilidade. População e Amostra. Estatística inferencial. Introdução aos modelos multivariados.

OBJETIVOS

Introduzir conhecimentos e reflexão sobre estatística, bioestatística, organização e apresentação de dados,
sínteses numéricas e probabilidade. Introduzir conhecimentos teóricos e práticos de bioestatística para
aplicação em pesquisas na área da saúde.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será distribuído em 12 semanas (14/09/2020 a 05/12/2020) com atividades assíncronas (Portal Didático)
e síncronas (Google Meet) com carga horária de 2 ou 3 horas-aula por semana:

Módulo Semana Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas

1

- AULA INAUGURAL: Apresentação da UC, Plano de Ensino, Metodologias de Ensino e
Critérios de Avaliação. Classificação de variáveis, estatística descritiva, gráficos e
tabelas
(Atividade síncrona = 2 ha) – 14/09/2020 – 8h.

2
Vídeo-aula: estudos científicos e técnicas de amostragem
– 21/09/2020 – 7h-10h.
- A1: (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo: 24/09/2020.

3
Vídeo-aula: Probabilidades e orientações para apresentação sobre testes diagnósticos
28/09/2020 – 7h-10h.
- A2: XXX (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo: Data. 01/10/2020.

4

Testes diagnósticos: montagem de apresentações
05/10/2020 – 7h a 10h
A3: (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo para envio dos slides ao professor: Data.
05/10/2020.

5
Testes diagnósticos apresentações
10/10/2020 – 7h a 10h
- A4: (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo para envio das apresentações: 11/10/2020.
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6

Testes estatísticos 1: Conceito de teste de hipótese; Critérios de decisão; Erros do Tipo I
e Tipo II; Probabilidade de significância (P-Valor); Poder do teste
19/10/2020 – 7h a 10h
Envio de texto e slides a serem lidos pelos alunos + exercícios
- A5: XXX (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo: Data. 22/10/2020..

7
Testes estatísticos 2: Aula síncrona– correção de exercícios, revisão e discussão dos
conceitos apresentados no texto
A6 26/10/2020 – 8h a 10h

8

Vídeo-aula - Testes estatísticos 3: escolha de qual usar: testes paramétricos e não
paramétricos – Exercícios
31/10/2020 – 7h a 10h
A7: (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo: Data. 04/11/2020

9
Testes estatísticos 4: Aula síncrona com correção de exercícios e atividades
dialogadas – testes estatísticos. Orientações sobre atividade prática
09/11/2020 – 8h a 10h

10

- Atividade prática para realização de testes estatísticos
16/11/2020 – 7h a 10h
A8: (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo para envio ao professor: Data. 23/11/2020
(próxima aula).

11
Correção da atividade prática para realização de testes estatísticos – aula síncrona
presencial
A9 23/11/2020 – 8h a 10h

12
Fórum e discussão sobre filme científico
30/11/2020 – 7h a 10h
A10: (Atividade assíncrona = 3 ha) – Prazo para fechamento do fórum: Data. 04/12/2020

*ha = hora-aula

METODOLOGIA DE ENSINO

-Será utilizada a metodologia de sala de aula invertida, centrado no discente, agrupados em
momentos de atividades síncronas e assícronas. Nesta lógica, primeiro o aluno faz a internalização
dos conceitos essenciais antes de aula (atividades assíncronas) e depois, junto à turma, discute os
conhecimentos adquiridos e tira possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda e orientação do
professor (atividades síncronas).

- O processo ensino-aprendizagem ocorrerá de forma remota, por meio de plataforma Google Meet
(https://meet.google.com/fpu-zpyw-ddv?hl=pt-BR&authuser=0) e portal didático
(https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/site/) como veículos de interação. Serão utilizadas atividades
síncronas e assíncronas:

-Atividades síncronas: aulas expositivas dialogadas (sínteses) e rodas de conversa por meio do
Google Meet.

-Atividades assíncronas: leitura de textos e artigos, realização de exercícios, fóruns, vídeoaulas,
seminários apresentados pelos alunos.

*Às terças-feiras, os docentes poderão responder questionamentos dos discentes por meio do portal
didático.
O atendimento se dará via portal didático.

https://meet.google.com/fpu-zpyw-ddv?hl=pt-BR&authuser=0
https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/site/
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Conforme Artigo 11 da Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP, "o registro da frequência do discente se
dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo
que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.”
Dessa forma, o discente deverá cumprir pelo menos 75% das atividades assíncronas propostas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A nota final será calculada de acordo com a média das 10 atividades realizadas ao longo do semestre letivo, cada uma
tendo valor de 10 pontos.

Ao final do semestre, o aluno que obtiver nota final inferior a 6 (seis) e superior a 5 (cinco) pontos poderá solicitar a
realização de Avaliação Substitutiva, conforme critérios e procedimentos constante na Norma 001 / 2018 do Colegiado
do Curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2008. 696 p.
2. MEDRONHO, R. A.; et al (Ed.). Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2009. 493 p.
3. VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 345 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SOARES, J. F.; SIQUEIRA, A.L. Introdução à estatística médica. 2.ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2002.
300 p.
2. GORDIS, L. Epidemiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 372 p.

Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso


