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EMENTA
Distribuição de freqüência. Medidas de tendência central e de dispersão. Curva de
distribuição normal. Noções de probabilidade. Testes de significância para médias e
proporções. Correlação e regressão linear simples. Medidas de morbimortalidade.
Padronização direta e indireta.

OBJETIVO
O objetivo geral da disciplina é instrumentalizar o aluno a construir um projeto de
pesquisa através de:
1- Reconhecer os passos que compõe a elaboração de um projeto de pesquisa científica
(construto geral);
2-Desenvolver pensamento crítico e reflexivo sobre os elementos fundamentais para
elaboração do projeto de pesquisa: a revisão da literatura cientifica, a delimitação do
problema de estudo, delimitação a delimitação, a pergunta norteadora
3-Reconhecer a importância das diretrizes para a leitura e planejamento da pesquisa.
2- Elaborar um projeto de pesquisa de curso de pós-graduação (mestrado) visando
submissão a órgãos de fomento (práxis relacionadas ao projeto individual de cada
aluno).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

METODOLOGIA

A disciplina é oferecida ao longo do semestre para acompanhamento crítico coletivo
pelo corpo docente da elaboração do projeto de pesquisa do mestrando.

É ministrada sob a forma de leitura dirigida, roda de conversa seminários, com a
discussão dos tópicos específicos
* O aluno deverá assistir a 3 defesas de dissertação ou tese.

AVALIAÇÃO

A avaliação é contínua baseada na participação dos alunos e no cumprimento das
exigências para aprovação do projeto e qualificação dos resultados.
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