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8PROGRAMA GERAL DE COMPONENTES CURRICULARES-PGCC 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA (Clique aqui para consultar lista de disciplinas no site do PPGSS) 

Área de Concentração: Medicina II  

Disciplina: Bioestatística II Código: BIOII6138 

Docente (s): Profª Drª Glêbia Alexa Cardoso 

Carga horária: 
45 
Créditos: 03 

(  ) 
Obrigatória 
( x) Optativa  

Semestre 
letivo: 
2021.2 

Local das aulas: Classroom 
 
https://meet.google.com/lookup/axtzhfxycu 

 

2. EMENTA  

Introdução à análise de regressão para estudos epidemiológicos e de base populacional; 
Noções de covariância e correlação; Regressão linear simples; Regressão linear múltipla; 
Regressão logística simples; Regressão logística múltipla. 
 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1- Geral: Apresentar ao discente o entendimento inicial sobre análises de dados a partir 
do uso das correlações e regressões lineares ou múltiplas.   

 

  3.2- Específicos: 
Os alunos da pós graduação deverão ser capazes de:  
 
1. Compreender a relevância dos modelos de regressão para pesquisas em saúde;  
2. Analisar os dados bivariados a partir de métodos de correlações, regressões, análise de 
variância;  
3. Desenvolver modelos ajustados para cada um dos tipos de regressão.  

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Introdução à análise de regressão para estudos epidemiológicos e de base 
populacional; Noções de covariância e correlação; distribuições de probabilidades: 
Normal, t-Student, F-Snedecor e χ²; 

• Análise de variância; Regressão linear simples e múltipla: estimação dos parâmetros; 
interpretação dos coeficientes; análise dos resíduos; teste F-parcial; correlação parcial 
e múltipla; variáveis indicadoras; confusão e interação; escolha do melhor modelo; 

• Análise de regressão simples e múltipla; estimação dos parâmetros; interpretação dos 
coeficientes; medidas de ajuste do modelo; confusão e interação; escolha do melhor 
modelo; análise de resíduos. 

 

5. METODOLOGIA (Informar as técnicas, os procedimentos e as atividades a serem realizadas). 

A disciplina será ministrada utilizando-se as seguintes abordagens: 
            -  Aulas online síncrona e assíncrona; 

- Leitura das metodologias de artigos científicos; 
            - Apresentação online de trabalho em grupo;  
            - Práticas em banco de dados com utilização de softwares estatísticos.  

 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-disciplinas
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6. AVALIAÇÃO (Informar como procederá a avaliação da disciplina, com ênfase na avaliação e na auto 

avaliação discente e docente, destacando o trabalho final da disciplina: monografias, resenhas, ensaios, artigos, 
seminários e/ou outros). 

A avaliação se dará no processo de ensino aprendizagem, seguindo as determinações 
do Regimento Interno do PPGSS. Serão também feitas as seguintes avaliações: 

• Avaliações escritas e em forma de seminários dos exercícios semanais; 
• Relatório final de análise.   
 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data Nº Aulas Conteúdo 

21/09 
(Tarde) 

4 
Introdução à análise de regressão para estudos epidemiológicos e 
de base populacional; Noções de covariância e correlação; 
distribuições de probabilidades 

28/09 
(Tarde) 

4 Exercício 

05/10 
(Tarde) 

4 

Regressão linear simples: estimação dos parâmetros, 
interpretação dos coeficientes; análise dos resíduos; teste F-
parcial; correlação parcial e múltipla; variáveis indicadoras; 
confusão e interação; escolha do melhor modelo; 

19/10 
(Tarde) 

4 Exercício 

26/10 
(Manhã) 

4 

Regressão linear múltipla: estimação dos parâmetros, 
interpretação dos coeficientes; análise dos resíduos; teste F-
parcial; correlação parcial e múltipla; variáveis indicadoras; 

confusão e interação; escolha do melhor modelo; 
26/10 

(Tarde) 
4 Exercício 

16/11 
(Tarde) 

4 Análise de regressão logística; estimação dos parâmetros; 
interpretação dos coeficientes; medidas de ajuste do modelo; 
confusão e interação; escolha do melhor modelo; análise de 

resíduos. 

23/11 
(Tarde) 

4 
Exercício 

30/11 
(Manhã) 

4 Análise de regressão logística simples e múltipla; estimação dos 
parâmetros; interpretação dos coeficientes; medidas de ajuste do 
modelo; confusão e interação; escolha do melhor modelo; análise 

de resíduos. 

30/11 
(Tarde) 

4 
Exercício 
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• DAWSON-SANDERS B; TRAPP RG. Bioestatística Básica e Clínica. 3a. edição, 
Lange - Appleton & Lange/Mc Graw-Hill, 2001. 
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2nd edition. New York, 2000.   
• KLEINBAUM DG; KUPPER LL; MULLER KE; NIZAM A. Applied regression analysis 

and other multivariable methods. 3rd edition. Brooks/Cole Pub Co, Boston, 1997.   
• CURNS AT; MIZAM A. Student solutions manual for Kleimbaum, Kupper, Muller and 

Nizam´s Applied regression analysis and other multivariable methods. 
Brooks/Cole Pub Co, Boston, 1998.   

• KLEINBAUM DG; KLEIN M. Logistic regression. A self-learning text. 2nd edition. 
SpringerVerlag, New York, 2002.   

• HOWELL, D. C. Statistical methods for psychology. Belmont: Duxbury Press, 1992. 
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University Press, 1989. 
• FÁVERO, L.P. et al. Análise de dados: Modelagem multivariada para tomada de 

decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
 
Artigos científicos a serem disponibilizados no transcurso da disciplina 

 
 
 

Mossoró, 30 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 

 
__________________________ 
Profª Drª Glêbia Alexa Cardoso 

 
 
 


