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RESUMO

A estatística tem um papel importante no desenvolvimento científico em geral. Além de sua aplicabilidade nas ciências da saúde, biológicas, agrárias e exatas, a estatística

também oferece suporte científico para as ciências humanas e sociais. Esta versatilidade é uma das características que faz da estatística um fascinante objeto de estudo.

Independente da área do conhecimento, qualquer estudo tem muito a ganhar em termos de qualidade de pesquisa e aumento de credibilidade em seus resultados, com a

utilização de métodos estatísticos adequados. Tendo em vista a importância dos métodos estatísticos em pesquisas científicas, o objetivo principal deste projeto de extensão é

oferecer, à comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade de Divinópolis, um curso de aprimoramento em estatística, com apoio do

software R como recurso computacional. O curso de aperfeiçoamento em estatística foi dividido em três módulos: Estatística descritiva, Inferência Estatística e Estatística

Experimental. O primeiro módulo foi oferecido em fevereiro de 2016, o segundo módulo durante o primeiro semestre e terceiro módulo está sendo oferecido ao longo do segundo

semestre de 2016. As turmas foram compostas por discentes e docentes dos cursos de Engenharia Civil e Produção, Fisioterapia, Psicologia, Ciências Biológicas e História.

Durante os dois módulos que já aconteceram, pudemos perceber o interesse pela estatística e o  entusiasmo com a possibilidade da utilização dos recursos computacionais,

como o Software R, nas análises estatísticas em suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. Além de oferecer à comunidade acadêmica uma oportunidade de aprimorar o

conhecimento em estatística, esperamos que a aplicação dos métodos estatísticos estudados no curso, tenha um impacto positivo na qualidade das pesquisas desenvolvidas

pelos alunos e professores participantes.
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