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Ementa: O propósito do curso é familiarizar os alunos com aspectos básicos da pesquisa 

quantitativa em ciências sociais e história. A expectativa é que ao fim do curso os 

estudantes estejam aptos para: organizar um banco de dados; ler tabelas e gráficos 

publicados na imprensa e em trabalhos acadêmicos; sumarizar dados por intermédio de 

tabelas e gráficos; estar familiarizado com a linguagem R e o Rstudio; produzir gráficos 

básicos para apresentação em seminários e publicações. 

 

O curso utilizará terá um forte componente prático. Durante as aulas, os alunos terão 

noções básicas de programação em R e farão exercícios utilizando um conjunto de bancos 

de dados selecionados. Além da consolidação do conhecimento, as tarefas em sala serão 

fundamentais para que os alunos se familiarizem com a linguagem R. 

 

O curso é dirigido a alunos e alunas que não têm familiaridade com a pesquisa 

quantitativa. Portanto, não é necessário que o aluno tenha conhecimento prévio de 

estatística, ou de qualquer software de análise de dados. 

 

 

Programa das aulas 

1 - Apresentação do curso 

2 - R, Rstudio e o Markdown 

Leitura: Analise ecológica no R, cap.3. 

laboratório: registro no Rstudio Cloud, apresentação do R e e do Rstudio 

3 - Como organizar um banco de dados 

Leitura: Data Organization in Spreadsheets 

laboratório: Construção de uma planilha no Google docs e importação para o R 

4 - Como fazer tabelas 

Laboratório: Fazendo tabelas no R 

5 - Manipulando o Banco de dados 1 

Leitura: Análises ecológicas no R, cap 5.8 

laboratório: Funções do pacote dplyr 



6 - Manipulando o Banco de dados 2 

Leitura: Análises ecológicas no R, cap 5.8 

laboratório: Funções do pacote dplyr 

7 - Manipulando o Banco de dados categóricas 

Leitura: Análises ecológicas no R, cap 5.10 

laboratório: Funções do pacote dplyr 

8 - Estatística descritiva 

Leitura: A arte da Estatística, cap. 1 e 2 

Laboratório: Estatistica descritiva no R 

9 - Estatística descritiva 

Leitura: A arte da Estatística, cap. 4 e 5 

Laboratório: Estatística descritiva no R 

10 - Visualização de dados: ggplot 

Leitura: Análises ecológicas no R, cap. 6.3 

Laboratório: Fundamentos do ggplot 

11 - Visualização de dados categóricos 

Laboratório: tipos de graficos categóricos 

12- Visualização de dados quantitativos 

Laboratório: tipos de gráficos quantitativos 

13 - Apurando a qualidade dos gráficos 

Laboratório: técnicas para produzir gráficos com padrão para serem publicados 

14- Apresentação dos projetos 

15- Apresentação dos projetos 
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