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Ementa
constante no PPP vi ente

Princípios dos delineamentos experimentais; Tipos de delineamentos: inteiramente
casualizados (DIC) e blocos casualizados (DBC); Tratamentos em arranjos simples e
fatoriais; Medidas repetidas; Análises de variância uni e multivariadas
(MANOVA/ANOVA): unifatorial, efeitos principais, fatorial, medidas repetidas; Análise de
variância da regressão (ANOVAR): simples e polinomial; Análises multivariadas: medidas
de similaridade, agrupamentos (CLUSTER), análise de componentes principais (PCA),
análise de coordenadas principais (PCoA), escalonamento multidimensional não métrico
MDS, análise de variância multivariada ermutacional PERMANOVA .

Ob'etivos
Conhecer os tipos de delineamentos experimentais e análises de dados mais comumente
utilizados na área de recursos pesqueiros e engenharia de pesca para auxiliar na execução de
estudos relacionados.

Conteúdo Pro ramático
Princípios de delineamento experimental

o Definições: unidade experimental, tratamento, controle, replicação,
randomização, análise de variância, efeito principal, efeito de Interação.

Delineamentos inteiramente casualizados
o ANOVA Uni fatorial
o ANOVA Fatorial

Delineamentos em blocos casualizados
o ANOVA de Efeitos Principais com Blocos
o ANOVA Fatorial com Blocos

Delineamento com medidas repetidas
o ANOVA de Medidas Repetidas

Delineamentos para Regressões
o Regressão Linear
o Regressão Polinomial



Análises multivariadas:
o Medidas de similaridade e agrupamentos (CLUSTER),
o Análise de componentes principais (PCA),
o Análise de coordenadas principais (PCoA),
o Escalonamento multidimensional não métrico (NMDS),
o Análise de variância multivariada permutacional (PERMANOVA).

Metodolo ia
Aulas expositivas sobre os assuntos, discussão de artigos científicos e análises de dados em
so twares es ecializados.

Avaliação
critérios, notas, esos, rocedimentos, instrumentos e eriodicidade

A avaliação será feita através de 2 provas de igual valor, sendo a nota final da disciplina
obtida pela média aritmética:
Nota final = (Notai + Nota2)/2
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