
Conteúdo do curso “Introdução à Linguagem de Programação R” 
 
 
 
 
Aula 1: 
Potenciais da linguagem R 
Comparação entre R e outros softwares estatísticos 
Como instalar o R e o RStudio e apresentação do RStudio 
Familiarizando-se com o R e RStudio e comandos básicos 
Demonstração das capacidades gráficas do R 
Noções de diretório de trabalho e funções úteis 
Armazenamento de objetos na memória 
Conseguindo ajuda no R 
 
 
Aula 2: 
Tipos e estruturas de dados 
Coerção de dados 
Criação e manipulação de vetores 
Propriedades dos vetores 
Nomeação de vetores 
Subconjuntos de vetores 
Operações vetorizadas 
 
 
Aula 3: 
Criação e manipulação de matrizes 
Propriedades das matrizes 
Nomeação de matrizes 
Subconjuntos de matrizes 
Operações com matrizes 
 
 
Aula 4: 
Criação e manipulação de dataframes 
Propriedades de dataframes 
Nomeação de dataframes 
Subconjuntos de dataframes 
Operações com dataframes 
Criação e manipulação de listas 
Importando dados no R com a família read.table 
 
 
Aula 5: 
Princípios de análise de dados 
Produção de gráficos simples no R (histograma, dispersão, boxplot, etc...) 
Instalação de pacotes no R 
Apresentação do pacote de gráficos ggplot2 
Apresentação de alguns tópicos a serem abordados no próximo módulo 
 



Ao fim do curso, você será capaz de: 
 
1. Ter noção de como a programação pode facilitar a análise de dados; 
2. Utilizar o R e RStudio com facilidade e saber onde conseguir ajuda; 
3. Importar dados, manipulá-los e realizar análises superficiais no R; 
4. Produzir gráficos básicos; 
5. Estar plenamente habilitado para o próximo módulo “Introdução à análise de dados e 
produção de gráficos no R”. 
 
 
 
Diferenciais do curso: 
 
1. Auxílio para dúvidas via whatsapp até 1 semana após o curso; 
 
2. Aulas PRESENCIAIS; 
 
3. O enfoque será ajustado às áreas de preferência dos alunos, podendo inclusive ser 
utilizado dados de pesquisa do próprio aluno; 
 
4. Material de exercícios e revisão de conteúdo próprios; 
 
5. Boa estrutura física para o curso. 
 
 
 
 
 
Informações adicionais: 
 
Local: A ser definido em breve 
 
Data: 20 a 24 de Janeiro de 2020 
 
Carga horária: 16h 


