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AULA CONTEÚDO 
1 Apresentação do Curso e da bibliografia. Método científico e circularização. Amostragem e Planejamento de 

Experimentos – diferenças e similaridades. Homogeneidade. Coleta de dados e custos. Modelo de processo de 
base experimental 

2 Perspectiva histórica do delineamento de experimentos. Conceito básico de experimento. Objetivos da 
experimentação. Conceitos básicos: fator, tratamento, nível. Erro experimental. Erro aleatório ou sistemático. 

3 Fases da experimentação. Variável resposta e sua classificação. Efeito. Objetivo da pesquisa e reconhecimento 
do problema. e escolha do delineamento. Análise de dados e interpretação. 

4 Conceitos básicos. Experimento. Parcela. Tratamento. Erro. Réplica. Efeito de borda. Croqui. Efeitos 
fixos ou aleatórios. Interação. Confundimento. 

5 Estudos na área de saúde e o contexto de planejamento de experimentos. Estudos de caso, caso-controle, de 
coorte e experimentais. Pareamento. Casualização. Controle positive e negative. Efeito placebo. Questões 
éticas. 

6 Princípios básicos da experimentação: repetição, aleatorização, controle local. Tipos de delineamentos 
experimentais mais comuns. 

7 Experimento inteiramente ao acaso (com 1 fator). Formalização do modelo de efeitos. Modelo de efeitos fixos. 
Hipóteses subjacentes. Suposições, restrições e propriedades esperadas para a variável resposta. Introdução à 
Análise de Variância. Teste F de Snedcor para comparação de variâncias. 

8 Formalização da Análise de Variância. Tabela de resultados da ANOVA para experimentos completamente 
aleatorizados com 1 fator e mesmo número de réplicas. Relação entre somas de quadrados e variâncias dentro 
e entre tratamentos. 

9 Aula prática #1 (LIGRE). Análise de Variância para experimentos completamente aleatorizados com 1 fator e 
diferentes números de réplicas por tratamento. 

10 Delineamento com 1 fator, completamente aleatorizado – modelo de efeitos aleatórios. Análise estatística com 
abordagem não paramétrica: teste de Kruskal-Wallis e teste de Friedman. 

11 Aula prática #2 (LIGRE) 

12 Testes de homocedasticidade para k tratamentos (Gráficos, Cochran, Hartley). Testes para comparações 
múltiplas. Contrastes. Contrastes ortogonais. Teste t. Teste de Tukey. 

13 Feriado 

14 Teste de Duncann. Teste de Scheffé. Teste de Bonferroni. 

15 Aula prática #3 (LIGRE) 

16 Tópicos auxiliares: interpolação harmônica para testes; intervalos de confiança; número necessário de réplicas; 
transformação de variáveis. 

17 Aula prática #4 (LIGRE). Experimentos em Blocos ao acaso - introdução. 

18 Experimentos em Blocos ao acaso - continuação. Ferramentas de análise para experimentos em blocos. 
Estudos em blocos incompletos casualizados. Casos de 1 ou 2 parcelas perdidas. Caso de bloco ou tratamento 
perdido. 

19 Aula prática #5 e de dúvidas das listas de exercícios. (LIGRE) 

20 Aula de dúvidas (LIGRE?) 

21 1a Verificação prática (LIGRE) 



 

 

22 Experimentos em quadrados latinos. 

23 Aula prática #6 - Experimentos fatoriais - caso geral e caso com 2 fatores. 

24 Vista da 1a VE. Experimentos fatoriais – cont. 

25 Aula prática #7 (LIGRE) 

26 Planejamento hierárquico. 

27 Aula prática #8 (LIGRE) 

28 Análise de covariância. Análise com medidas repetidas. 

29 Aula prática #9 (LIGRE) – aula de dúvidas. 

30 Aula de dúvidas. 

31 2a Verificação prática (LIGRE) – 2a feira 

32 Vista de prova e aula de dúvidas 

33 2a chamada prática (LIGRE) – 4a feira (se necessário; senão será a data da VS) 

34 Vista de prova da 2a chamada. VS prática (LIGRE) 
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