
 
 

PLANO DE ENSINO 
 

Nome da disciplina: Estatística Experimental I 
Coordenador: João Batista Duarte 
Carga horária: 64 horas                         Teórica: 48 horas           Prática: 16 horas 
Créditos: 4 
Periodicidade: Anual   
Semestre de oferta: 1° Semestre 
Pré-requisitos/Co-requisitos/Equivalências: não há. 

 Ementa 
 
Estatística. Experimentação. Princípios básicos da experimentação. Delineamentos 
experimentais. Análise de variância. Transformação de dados. Testes de comparação 
de médias. Grupos de experimentos. Regressão. Análise de covariância. Aplicativos 
computacionais de estatística. 
 

 Objetivo 

A disciplina tem por objetivo consolidar, profissionalmente, os fundamentos da estatística 
aplicada ao planejamento e análise de dados de experimentos agrícolas, visando a correta 
utilização de delineamentos experimentais na pesquisa agronômica, com consequente impacto 
na qualidade da instalação e condução destes ensaios; além da adequada exploração dos 
dados obtidos, com ênfase na escolha e aplicação de métodos apropriados de análise 
estatística, incluindo a verificação do atendimento de seus pressupostos; e, tudo isso, com 
apoio computacional de “softwares” estatísticos robustos e de ampla utilização.  

  

 Metodologia e recursos didático-pedagógicos 
 

Aulas presenciais: Aulas teóricas e práticas serão realizadas em ambiente de sala de aula 
presencial, com exposição oral do professor e abertura permanente, aos discentes, para 
discussão e questionamento. As aulas serão complementadas por estudos dirigidos, com 
disponibilização ou indicação de fontes bibliográficas, incluindo atividades discentes de leitura, 
síntese escrita e resolução de exercícios aplicados (com ou sem uso de “software” estatístico). 
Tais atividades devem, periodicamente, ser retornadas ao professor, para avaliação e 
correção; o docente as devolverá corrigidas aos discentes, em sala de aula, com possível 
explanação dos principais destaques. Os recursos didáticos previstos são: quadro negro ou 
branco, giz, pincéis e apagador, calculadora, computador/notebook, “softwares” estatísticos e 
projetor multimídia.  
 



 
 

Aulas virtuais: Aulas teóricas e práticas serão realizadas remotamente de forma síncrona 
(participação discente e docente no mesmo instante e ambiente virtual), complementadas por 
estudos dirigidos na forma assíncrona, incluindo atividades discentes de leitura, síntese escrita 
e resolução de exercícios aplicados (com ou sem uso de “software” estatístico); todas com 
retorno ao professor para avaliação/correção e interlocução com os alunos sobre os destaques. 
Recursos didáticos como computador/notebook e “softwares” estatísticos serão utilizados. 
Ademais, a interação professor-aluno, em ambiente virtual, realizar-se-á mediante uso de 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), representadas pelas plataformas 
SIGAA/UFG, Gmail e Google Meet; e, se necessário, ainda ConferênciaWeb/RNP e recursos 
adicionais do Google (ex. Agenda, Drive, Forms, Jamboard e Classroom), entre ferramentas 
outras com tutoriais disponibilizados no “site” institucional: <https://ufgemcasa.ufg.br/>.  

 

 Avaliação 

- Atividades de rotina (40%): retornos escritos/exercício quinzenais (em grupo de três alunos) 
- Participação (20%): avaliação sobre a participação individual no processo ensino-aprendizagem.  
- Prova (40%): prova escrita sobre o conteúdo ministrado no período (em grupo de três alunos) 

 

 Informações importantes 

- A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; regulamentada pela 
Resolução CEPEC 1461,  

- Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  
A: 9,0 – 10,0;  
B: 7,5 – 8,9;  
C: 6,0 – 7,4;  
D: 5,9 – 0,0 (Reprovado). 

 

 Conteúdo programático 

Apresentação: objetivos, conteúdo, bibliografia, metodologia e avaliação .................... 
4h 

1 Estatística: conceitos básicos e noções com aplicativos computacionais ............. 
1.1 Estatística descritiva: revisão conceitual 
1.2 Inferência estatística: estimação e testes de hipóteses 

4h 

 

2 Experimentação agrícola ............................................................................................... 8h 
 2.1 Conceitos fundamentais em experimentação  
 2.2 Princípios básicos da experimentação: repetição, casualização e controle local  
 2.3 Controle do “erro experimental” e aumento da precisão de experimentos  

3  Planejamento de experimentos: delineamentos experimentais ................................ 12h 
 3.1 Delineamentos experimentais: estrutura de fatores e de unidades   
 3.2 Delineamentos básicos: inteiramente ao acaso, blocos ao acaso e quadrado latino  
 3.3 Introdução aos delineamentos de blocos incompletos  
 3.4 Experimentos fatoriais (sem restrição, parcelas divididas e faixas)  
 3.4.1 Fatoriais de classificação cruzada  
 3.4.2 Fatoriais de classificação hierárquica  

https://ufgemcasa.ufg.br/


 
 

4 Análise estatística de experimentos ............................................................................ 24h 
 4.1 Análise de variância clássica e seus pressupostos  
 4.2 Análise de delineamentos básicos  
 4.3 Transformação de dados  
 4.4 Testes de comparações múltiplas  
 4.5 Análise de experimentos fatoriais: classificação cruzada e hierárquica  
 4.6 Introdução à análise de blocos incompletos  
 4.7 Análises com aplicativos computacionais  

5 Análise de grupos de experimentos ............................................................................. 4h 

6 Análise de regressão e de covariância ........................................................................ 8h 
 6.1 Conceitos básicos: covariância, correlação e regressão  
 6.2 Regressão linear simples e múltipla  
 6.3 Análise de covariância  
 6.4 Noções com aplicativos computacionais  
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Alguns sites relacionados:  
 

- Biblioteca Central – UFG (http://www.bc.ufg.br/) 
- Portal Periódicos – Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/) 
- Coleção SciELO (http://www.scielo.br/) 
- Web of Science (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/) 
- Scopus (http://www.scopus.com/home.url) 
- Manual de Planejamento e Análise de Experimentos com R (http://leg.ufpr.br/~walmes/mpaer/) 
- Principais Recursos no R para Análise de Experimentos (https://www.youtube.com/embed/7-XWZOrrl5s) 
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