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FICHA DA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Interpretação e construção de gráficos no ambiente R 

CÓDIGO:  U.A.: Instituto de Biologia 

CRÉDITOS: 2 CH TOTAL: 30 h/a CH Prática: 20 h/a CH Teórica: 10 h/a 

PRÉ-REQUISITO: CORREQUISITO: 

DOCENTES: Rafael Rios Moura, Gabriel Máximo Xavier 

(    ) OBRIGATÓRIA ( x ) OPTATIVA 

 

OBJETIVOS 

 

O teste de hipóteses em ecologia depende de bons conhecimentos em estatística e interpretação 

de gráficos. Esses conhecimentos são fundamentais para o passo seguinte, que é a construção de 

gráficos com clareza, objetividade e estética apropriadas para cada contexto da pesquisa. Por isso, 

nessa disciplina, buscamos desenvolver as habilidades de interpretação e construção de gráficos 

dos estudantes para serem exibidos em estudos científicos e, assim, melhorar a apresentação dos 

resultados das pesquisas. 
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EMENTA E PROGRAMA 

 

Na disciplina, abordaremos os seguintes tópicos: 

Conceitos básicos de estatística: probabilidade, variáveis, medidas de posição central e dispersão. 

Interpretação dos resultados de análises estatísticas: o que a figura tem que o texto não tem? 

Introdução ao ambiente R: tipos de objetos, atribuição, função e indexação. 

O pacote ggplot2: Definindo variáveis, eixos, legendas, cores, planos de fundo. 

Customizações, salvando figuras em boa qualidade para publicações científicas. 

Distribuições de dados: histogramas, gráficos de densidade, box plots e afins. 

Gráficos de correlações, regressões e intervalos de confiança de modelos afins. 

Gráficos de séries temporais. 

Edições pós-R, refinando as figuras como outras ferramentas. 

Correção de exercícios e apoio aos trabalhos de alunos. 
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