
 

 

Bioestatística 

Coordenação: Profa. Isabela Almeida Pordeus, Profa. Dra. Cristiane 

BaccinBendo, Prof. Lucas Guimarães Abreu 

Corpo docente: 

Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira 
Profa. Cristiane BaccinBendo 
Profa. Fernanda Morais Ferreira 
Profa. Isabela Almeida Pordeus 
Prof. Lucas Guimarães Abreu 
Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
Prof. Saul Martins Paiva  
 

Carga horária: 45 horas 

Período de realização: 13/02/2017 a 18/02/2017 (segunda-feira a sábado) 

Público alvo: Pesquisadores da área da saúde interessados em bioestatística 

Número de vagas: 20. As inscrições serão por ordem de inscrição. A 

efetivação da matrícula será feita mediante o pagamento do curso e 

confirmação do pagamento pela FUNDEP. 

 

Objetivos: Proporcionar ao aluno um aprofundamento técnico científico sobre 

tópicos relacionados à epidemiologia e bioestatística. 

Conteúdo:  

Desenho de estudos observacionais 

Desenho de estudos clínicos  

Cálculo amostral 

Introdução ao SPSS 

Testes paramétricos e não paramétricos 

Modelos de regressão 

Análise de cluster 

Análise multinível 

Validação de questionários 

 

Pré-requisitos: trazer notebook 

Investimento: R$ 400,00 

Inscrições:http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7644   

 

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7644


 

 

Revisão Sistemática 

Coordenação: Profa. Carolina de Castro Martins 

Corpo Docente: ProfsCarolina de Castro Martins, Lucas Guimarães Abreu e 

Saul Martins de Paiva 

Carga horária: 45 h  

Período de realização: 06 a 11 de fevereiro de 2017 

Público alvo: Externo; pesquisadores da área da saúde, com graduação 

concluída em qualquer área do conhecimento. 

Número de vagas: 20 vagas. As inscrições serão por ordem de inscrição. A 

efetivação da matrícula será feita mediante pagamento do curso e confirmação 

do pagamento pela FUNDEP. 

Objetivos: capacitar os alunos à prática baseada em evidências e ao 

desenvolvimento de revisões sistemáticas. 

Conteúdos: Introdução à Prática Baseada em Evidências; Porque é importante 

ter uma boa evidência; O passo a passo das Revisões Sistemáticas; 

Formulando a pergunta clínica; Elaborando a estratégia de busca; Busca 

bibliográfica; Softwares gerenciadores de referências; Critérios de elegibilidade; 

Viéses; Extração de dados; Avaliação da Qualidade; Meta-análise; PRISMA; 

Aprendendo com os erros. 

Pré-requisito: Conhecimento prévio de epidemiologia, inglês e informática. 

Será necessário laptop próprio. 

Investimento: R$ 375,00 

Inscrições: 

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7642  

 

 

 

 

 

 

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7642


 

 

Oficina de Artigos Científicos 

Coordenação: Profa. Dra.Ana Cristina Borges de Oliveira 

Corpo Docente: Profa. Dra. Efigênia Ferreira e Ferreira, Prof. Dr. Lucas 

Guimarães Abreu, Prof. Dr. Mauro Henrique N. Guimarães de Abreu, Profa. 

Dra. Renata de Castro Martins, Prof. Dr. Saul Martins Paiva. 

Carga horária: 30 hs. 

Período de realização: 13 a 17 de fevereiro de 2017. 

Público alvo: Interno e Externo; mestrandos e doutorandos regularmente 

matriculados no Programa de Pós-Graduação da FO-UFMG (ou em algum 

outro programa de Pós-Graduação) e mestres ou doutores que tenham 

defendido suas dissertações/teses. 

Número de vagas: 20 vagas. As inscrições serão por ordem de inscrição. A 

efetivação da matrícula será feita mediante o pagamento do curso e 

confirmação do pagamento pela FUNDEP. 

Objetivos: Capacitar os alunos no processo de escrita e submissão de um 

artigo científico. 

Conteúdos: Introdução à disciplina: objetivos e funcionamento. Estruturando 

dados quantitativos e qualitativos no artigo científico. O universo editorial e a 

publicação científica. Processo de submissão de um artigo científico. 

Orientações individuais sobre o artigo trabalhado. 

Pré-requisito: Apresentar, no 1o dia de aula, um artigo original impresso (em 

fase de elaboração ou já concluído) que não esteja submetido para nenhum 

periódico ou que já tenha sido devolvido por recusa. Os professores-

supervisores não entrarão na autoria dos artigos. 

Investimento: R$ 150,00 

Inscrições: http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7645   

 

 

 

 

 

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7645


 

 

 

Pesquisa Qualitativa 

Coordenação: Efigênia Ferreira e Ferreira 

Período: 13 a 16 de fevereiro de 2017,de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 
horas. 

Corpo docente:  

Andrea Maria Duarte Vargas 
Efigênia Ferreira e Ferreira 
Patrícia Maria de Araújo Zarzar 
Viviane Elisangela Gomes 
 

Carga horária: 32 horas 

Público alvo:  

Profissionais dos serviços de saúde, pesquisadores e professores que não 
tiveram contato com esta modalidade de pesquisa ou mesmo reforço para 
aqueles que estão desenvolvendo esta metodologia em seus estudos. 

Número de vagas: 20,As inscrições serão por ordem de inscrição. A 

efetivação da matrícula será feita mediante o pagamento do curso e 

confirmação do pagamento pela FUNDEP. 

Objetivo: 

Compreender a abordagemqualitativaempesquisana area de saúde. Sercapaz 
de utilizar o método e buscar o aperfeiçoamento, melhorandoseudesempenho. 

Conteúdo:  

A pesquisa cientifica: ciência e método (qualitativos e quantitativos); a opção 
pela metodologia qualitativa 
Contextualização histórico-filosófica da pesquisa qualitativa.  
Fases da pesquisa: exploratória, coleta de dados e análise dos dados 
Tipos, métodos, técnicas e instrumentos para coleta de dados em estudo 
qualitativo (Entrevista, Observação Participante, Estudo de Caso, Grupos 
Focais, Método Etnográfico) 
Analise dos dados e apresentação dos resultados. (oficina de dados) 
Pesquisa quali-quanti e métodos mistos. 
Pré – requisitos: graduado em uma área de saúde 
Investimento: R$ 150,00 

Inscrições:http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7643     

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=7643

