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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Disciplina 
Código: PPUB7059 

Nome: Tópicos Especiais em Políticas Públicas IV - Métodos Quantitativos em Ciências Políticas 

Professores Responsáveis: Victor Miranda (UFMS) (victor.miranda@ufms.br) e Adriano Codato (UFPR) (adriano@ufpr.br) 

Semestre/Ano: 2 /2020 Tipo: Teórica 

Carga Horária Total: 60 Nº de Créditos: 4 

 segunda a sexta-feira, das 18h30min às 22h30min. (novembro e dezembro) 

Ementa: 

População e amostragem. Definição de variáveis. Estatística descritiva, escalas. Dados agregados. Média, 

variância, desvio e erro padrão. Distribuição normal. Teste de hipótese. Poder estatístico e efeito do tamanho 

da amostra. Análise paramétrica: Teste t de Student, Análise de variância (ANOVA). Análise não 

paramétrica. Correlação. Regressão. 

Syllabus 

A disciplina tem por finalidade expor os motivos, a importância e os modos de se efetuar e de se interpretar 

dados a partir de análises estatísticas exploratórias. A ideia é explicar alguns dos marcos fundamentais para 

aplicação dessa abordagem de maneira clara, simples e baseada em exemplos. O curso utilizará bancos 

de dados voltados para pesquisas em Ciência Política/Políticas Públicas.  

Calendário 

Aulas novembro 16 (seg), 18 (qua), 20 (sex), 23 (seg), 24 (ter), 25 (qua), 26 (qui); dezembro 14 (seg), 15 (ter), 16 (qua), 17 (qui), 18 
(sex), 19 (sábado!) 

Planos de aula 

I. Plano de Aula 1: novembro, 16 

II. Tema: A pesquisa empírica em Ciência Política 

III. Objetivo: Entender as formas de transformar ideias, teorias e conceitos em variáveis mensuráveis. 

IIV. Conteúdo: 

O raciocínio dedutivo e indutivo na pesquisa empírica. 

“Pensando sobre o mundo em termos de variáveis e explicações causais” 

Conceitos teóricos e variáveis observáveis 

V. Desenvolvimento do tema:  

VI. Recursos didáticos: aula expositiva e exercícios de raciocínio lógico 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Davis, Jamis A. 1976. Levantamento de dados em Sociologia: uma análise estatística elementar. Rio de Janeiro: Zahar, 
Introdução (13-21) e Cap. I Variáveis (p. 22-50). 

Kellstedt, P. M., & Whitten, G. D. 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher, cap. 1 O estudo 
científico da política; e cap. 5 Conhecendo os seus dados: avaliando mensuração e variações 
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I. Plano de Aula 2: novembro, 18 

II. Tema: Básico em estatística para análises exploratórias de dados: mensuração, variáveis, categorias, combinação de 
variáveis (índices e escalas) 

III. Objetivo: conhecer os diferentes tipos de variáveis, como eles podem ser descritos e o modo de se conduzir a 
composição delas para a criação de variáveis derivadas (tais como índices e escalas) 

IV. Conteúdo: 

1. MENSURAÇÃO ESTATÍSTICA 

- dados; 

- conceito de variabilidade; 

- conceito de padrão; 

- medidas de tendência central; 

- medidas de dispersão. 

2. VARIÁVEIS 

- variáveis categóricas; 

- variáveis quantitativas. 

3.  ESCALAS, ÍNDICES E INDICADORES 

- índices; 

- escalas. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”. 

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 

 
  

https://rnotebook.io/
https://jupyter.org/try


3 
 

I. Plano de Aula 3: novembro, 20 

II. Tema: Básico em estatística para análises exploratórias de dados: teste de hipótese, significância e interpretação 

III. Objetivo: obter noções básicas de ajuste sobre distribuições estatísticas; e noções gerais sobre a mecânica do teste de 
hipótese. 

IV. Conteúdo: 

1. Um olhar sobre as funções e distribuições estatísticas 

- população; 

- variável aleatória; 

- distribuição qui-quadrado; 

- distribuição de Poisson; 

- distribuição binomial, normal, T e F: aspectos gerais. 

2. Testes de Hipótese 

- Hipótese nula; 

- Hipótese alternativa; 

- Teste unilateral e bilateral; 

- Erros I e II; 

- Nível de significância/alfa; 

- p-valor e valor crítico; 

- quadro de sistematização de hipóteses. 

3.  Técnicas de interpretação 

- efeito/comparação entre distribuições; 

- olho na variabilidade dos dados; 

- olho no tamanho da amostra; 

- olho no teste estatístico utilizado/troca por outros testes. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 4: novembro, 23 

II. Tema: Normalidade e validação em testes estatísticos univariados (Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov) 

III. Objetivo: obter noções acerca do conceito de distribuições normais, seu potencial em uso para análise de dados sociais 
e políticos e os testes que podem possibilitar seu diagnóstico. 

IV. Conteúdo: 

1. Importância e fundamento das distribuições normais 

- lei dos grandes números 

- Teorema do limite central 

- função de Gauss 

2. Teste de Shapiro-Wilk  

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

3. Teste de Kolmogorov-Smirnov 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 5: novembro, 24 

II. Tema: Validação em testes estatísticos de associação (Fisher e qui-quadrado) 

IV. Objetivo: obter conhecimentos acerta de análises de associações categóricas a partir de dados cruzados em 2x2 (e em 
configurações maiores) em linguagem R.  

IV. Conteúdo: 

1. Teste exato de Fisher 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

2. Teste qui-quadrado 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: - exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 6: novembro, 25 

II. Tema: Validação em testes estatísticos de correlação (Pearson e Spearman) 

III. Objetivo: obter conhecimentos acerta de análises de correlações bivariadas sobre dados paramétricos e não 
paramétricos em linguagem R. 

IV. Conteúdo: 

1. Teste de Pearson 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

2. Teste de Spearman 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 7: novembro, 26 

II. Tema: Validação em testes estatísticos para comparações de independência (T de Student e Mann-Whitney) 

III. Objetivo: obter conhecimentos acerta de análises bivariadas comparativas sobre dados paramétricos e não 
paramétricos em linguagem R.   

IV. Conteúdo: 

1. Teste T de Student 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

2. Teste Mann-Whitney (U e W) 

- estrutura, finalidade e aplicação; 

- teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 8: dezembro, 14 

II. Tema: Validação em teste ANOVA 

III. Objetivo: entender qual é o processo desempenhado em uma análise de variância (ANOVA) em linguagem R por meio 
de teste F, conhecendo seus conceitos, ajustes, testes complementares e interpretação. 

IV. Conteúdo: 

1. O teste F para ANOVA 

- estrutura, finalidade e aplicação. 

2. A variância na ANOVA 

- validação em teste de hipótese; 

- estatística de teste; 

- interpretação. 

3. Pormenorização de diferenças em Bonferroni e Tukey 

- o teste Tukey; 

- interpretação. 

4. Apontamentos gerais de Regressão Linear para Análise Exploratória de Dados. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 9: dezembro, 15 

II. Tema: Redução de dimensionalidade: conceitos álgebra linear 

III. Objetivo: introduzir conceitos elementares de álgebra linear comuns em todas as análises de redução de 
dimensionalidade. 

IV. Conteúdo: 

1. Álgebra aplicada 

- Matrizes 

- Linhas e colunas 

- Diagonais 

2. Transformações em sistemas lineares 

- Dimensões e posicionamentos 

- Determinantes 

- Autovalores 

- Autovetores 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 10: dezembro, 16 

II. Tema: Redução de dimensionalidade: ACP e ACM 

III. Objetivo: entender como se dá a elaboração de uma análise baseada em redução de dimensionalidade no R, como 
traçar interpretações de covariâncias e quais seus potenciais e limites em trabalhos com dados sociais e políticos. 

IV. Conteúdo: 

ACP 

- A matriz 

- Covariância; 

- Centróide 

- Análise de carga de dimensionalidade. 

ACM 

- A matriz 

- Covariância; 

- Centróide 

- Análise de carga de dimensionalidade. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 11: dezembro, 17 

II. Tema: Análise Linear Discriminante 

III. Objetivo: entender como se dá a elaboração de uma análise linear discriminante programando-se em R, as diferenças 
em relação às análises convencionais de covariância e quais seus potenciais e limites em trabalhos com dados sociais e 
políticos. 

IV. Conteúdo: 

1. diferenças em relação à ACP/ACM 

- Categorias; 

- linearidade; 

- normalidade. 

2. bases internas 

- A matriz 

- Covariância; 

- Centróide 

- Análise de carga de dimensionalidade. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 
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I. Plano de Aula 12: dezembro, 18 

II. Tema: Análise hierárquica: dendrograma e mapas de calor 

III. Objetivo: entender como se dá a elaboração de uma análise hierárquica no R, como traçar interpretações acerca de 
dendrogramas e mapas de calor e quais seus potenciais e limites em trabalhos com dados sociais e políticos. 

IV. Conteúdo: 

1. Clusters hierárquicos. 

- organização dos dados; 

- comparações 

2. Definições de distâncias hierárquicas 

- Euclidiana; 

- Manhattan. 

3. Mapas de calor dendrogramas. 

- agrupamentos. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 

 

 

 

 

 
  

https://rnotebook.io/
https://jupyter.org/try
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I. Plano de Aula 13: dezembro, 19 

II. Tema: Análise de clusters com algoritmo K-means 

III. Objetivo: entender como se dá a montagem da análise algorítmica k-means no R, como traçar interpretações a respeito 
dela e quais seus potenciais e limites em trabalhos com dados sociais e políticos.  

IV. Conteúdo: 

1. Diferenças em relação à análise hierárquica 

- aproveitamento de variância explicada. 

2. Clusters k-means. 

- organização dos dados; 

- segmentação; 

- comparações. 

V. Desenvolvimento do tema: metodologia ativa de aprendizagem; disponibilização de script em R aos acadêmicos para 
realização de revisões possibilitando a inserção dos bancos de dados de suas próprias pesquisas de mestrado/doutorado 
nos scripts. 

VI. Recursos didáticos: bancos de dados de eleitorais (TSE); bancos de dados do Observatório das Elites Políticas e Sociais 
do Brasil; bancos de dados relativos a comportamento político (WVS, LAPOP, VDEM; European Election Studies); 
programação em R – interpretador online no projeto “Run your Jupyter R notebooks in the cloud”  

https://rnotebook.io/ ou “Try Jupyter with R” https://jupyter.org/try. 

VII. Avaliação: exercício aplicado ao final. 

VIII. Referências: 

Figueiredo Filho, D. B. 2019. Métodos quantitativos em Ciência Política. Curitiba: Intersaberes. 

Kellstedt, P. M. e Whitten, G. D., 2015. Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher 

Kirk, R., 2007. Statistics: an introduction. Nelson Education. 

Mello, M., 2017. Sobrevivendo na ciência: um pequeno manual para a jornada do cientista. Belo Horizonte: Edição do Autor, 
384 p. 

Spencer, N.H., 2013. Essentials of multivariate data analysis. CRC Press. 

 

 

Recursos on line (mais recursos serão fornecidos ao longo do curso) 

✓ A political Science guide https://politicalscienceguide.com/  

✓ Gary King https://gking.harvard.edu/  

✓ Robert J. Franzese, Jr. http://www-personal.umich.edu/~franzese/  

✓ Political Science Research and Methods (journal) https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-

research-and-methods  

✓ The Society of Political Methodology https://www.cambridge.org/core/membership/spm  

Manuais básicos, indica-se: 

✓ Cervi, E. U. (2017). Manual de métodos quantitativos para iniciantes em Ciência Política. Curitiba: CPOP-UFPR. 

✓ Dancey, C., & Reidy, J. (2013). Estatística sem Matemática para Psicologia (5th ed.). Porto Alegre: Penso. 

✓ Field, A. (2015). Descobrindo a Estatística Usando o SPSS (2nd ed.). Porto Alegre: Artmed. 

✓ Kellstedt, P. M., & Whitten, G. D. (2015). Fundamentos da pesquisa em Ciência Política. São Paulo: Blucher. 

https://rnotebook.io/
https://jupyter.org/try
https://politicalscienceguide.com/
https://gking.harvard.edu/
http://www-personal.umich.edu/~franzese/
https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods
https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods
https://www.cambridge.org/core/membership/spm
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Artigos básicos (leitura altamente recomendada) 

✓ Borgatta, E. F., & Bohrnstedt, G. W. (1980). Level of Measurement: Once Over Again. Sociological Methods & 

Research, 9(2), 147–160. http://doi.org/10.1177/004912418000900202  

✓ Driscoll, J. M., & Hyneman, C. S. (1955). Methodology for Political Scientists: Perspectives for Study. The American 

Political Science Review, 49(1), 192. http://doi.org/10.2307/1951647  

✓ King, G. (1986). How Not to Lie with Statistics: Avoiding Common Mistakes in Quantitative Political Science. 

American Journal of Political Science, 30(3), 666–687. http://doi.org/10.2307/2111095 disponível aqui: 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4455012/not%20lie%20stat.pdf?sequence=1  

 

 

 

 

http://doi.org/10.1177/004912418000900202
http://doi.org/10.2307/1951647
http://doi.org/10.2307/2111095
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4455012/not%20lie%20stat.pdf?sequence=1

