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 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS MARÍTIMOS 

 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

 

DISCIPLINA: R Aplicado à CPRI 

LINHA DE PESQUISA:  LP3 – POLÍTICA, GESTÃO E LOGÍSTICA EM CT&I NO AMBIENTE 

MARÍTIMO 

CÓDIGO: PPGEM MD 17 CARGA HORÁRIA: 15 horas 

CRÉDITOS - 01 (um) 

PROFESSOR: ADRIANO LAURO  

OFERECIDA NO: 2º SEM 2022 

segunda-feira - 09h às 12h 
ATUALIZADO EM: 15/07/2022 

 

O objetivo da disciplina é aplicar uma ferramenta computacional, o Rstudio, para desenvolver pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais, contribuindo para o aprimoramento da capacidade de manipular e 

interpretar dados estruturados e desestruturados. 

 

 

RStudio – instalação e utilização (fundamentos).  

Introdução à manipulação de dados e texto no R. 

Introdução à estatística descritiva, gráficos, BI e relatórios em html.  

Bibliometria. Análise de textos.  

Correlações e causalidade. 

 

 

AGOSTO 15/08 22/08 29/08 

SETEMBRO 05/09 19/09 26/9 

* A aula de 26/09 é reserva. 

  

1. OBJETIVO 

2. EMENTA 

3. CRONOGRAMA GERAL 
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4. PROGRAMA DAS AULAS 

EMEN 

Aula Data Conteúdo 

1ª 15/8 

Aula 1: Instalando e conhecendo o RStudio. 

Prof.: Adriano 

Preparação para aula:  

Ter computador (laptop) em condições de rodar o RStudio. 

Baixar o programa R compatível com o seu computador em: https://cran.r-project.org/ 

Baixar o RStudio (versão desktop, free) compatível com seu computador em: 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/. 

Referências: RPubs - Trabalhando com o R (https://rpubs.com/adlauro/881802) 

2ª 22/8 

Aula 2: Introdução à manipulação de dados e texto e relatórios em html no R. 

Professor: Adriano 

Preparação para aula: Ter computador (laptop) com o RStudio funcionando. Pacotes: 

dplyr, ggplot2 e rmarkdown 

Referência: RPubs - Trabalhando com o R (https://rpubs.com/adlauro/881802). 

3ª 29/8 

Aula 3: Bibliometria 

Prof: Adriano e convidado (Prof Nikiforos) 

Preparação para a aula: pacote bibliometrix instalado no RStudio. 

Leitura para aula:  

Guedes, V. L da S. A bibliometria e a gestão do conhecimento científico e tecnológico: 

uma revisão de literatura. PontodeAcesso, Salvador, V.6, n.2. p. 74-109. 2012. 

Leitura Complementar:  

Aria, M. Cuccurullo, C. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping 

analysis. Journal of Informetrics. p. 959–975. 2017. 

ª

4ª 05/9 

Aula 4: Análise de texto e redes semânticas. 

Prof: Adriano e convidado (Doutoranda Carla Passos). 

Preparação para aula: software KH Coder instalado (https://khcoder.net/en/); pacote 

tm, stopwords, igraph e igraph instalados no RStudio. 

Leitura para aula:  

Terceira Parte, Método, I – Organização e análise; II – Codificação; e III – 

Categorização, p. 122 a  Bardin, Laurence. Análise de Conteúdo. 3ª reimp. da 1ªed. 

São Paulo: Edições 70. 2011. 

Leitura Complementar: KHCoder Manual 

(https://khcoder.net/en/manual_en_v3.pdf); IBPAD. Ciência de Dados com R, 

Disponível para download em: (https://ibpad.com.br/publicacoes/ciencia-de-dados-

com-r-introducao/); Text Mining with R (https://www.tidytextmining.com/); Text 

Mining and Sentiment Analysis: Analysis with R (https://www.red-gate.com/simple-

talk/databases/sql-server/bi-sql-server/text-mining-and-sentiment-analysis-with-r/). 

8

5ª 19/9 

Aula 5: Correlações e causalidade  

Professores Adriano. 

Preparação para aula: pacotes psych, ggplot2 e lm 

Leitura para aula: 

Cap 3, 8 e 9 - Lellstedt, P. M. e Whitten, G. D. Fundamentos da Pesquisa em Ciência 

Política. Tradução da 2ª edição americana por Lorena Barberia, Patrick Silva e Gilmar 

Masiero. São Paulo: Blucher. 2015.  

https://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
https://rpubs.com/adlauro/881802
https://rpubs.com/adlauro/881802
https://khcoder.net/en/manual_en_v3.pdf
https://ibpad.com.br/publicacoes/ciencia-de-dados-com-r-introducao/
https://ibpad.com.br/publicacoes/ciencia-de-dados-com-r-introducao/
https://www.tidytextmining.com/
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1) As aulas têm a duração de 3 (três horas), incluindo um intervalo de 15 minutos. 

2) As aulas serão práticas, com rápida introdução teórica, exemplificação do Professor e aplicação por 

parte dos alunos. 

3) Os alunos devem trazer seus laptops para instalação e utilização do RStudio durante as aulas. 

5. AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E PRAZOS 

O conceito final será o resultado de dois processos de avaliação. 

1) Relatório do aluno com utilização das ferramentas estudadas em aulas (correlação, causalidade, 

bibliometria, estatística descritiva, gráficos e/ou análises semânticas) publicado em domínio público. 

O relatório valerá 70% da nota da disciplina. 

2)  Participação em sala de aula, assiduidade e pontualidade.   

Esta avaliação é contínua e reflete o envolvimento do discente nos debates conduzidos, na contribuição 

para a análise crítica dos exercícios, e na prontificação dos trabalhos no decorrer das aulas.  

A participação valerá 30% da avaliação final. 

O trabalho deverá ser entregue até 15 dias após a última aula. 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS  

1) O cursos será presencial e serão aceitas matrículas de até 10 alunos, limitadas à capacidade da sala. 

2) Qualquer questão ou compromisso que afete a presença em sala deverá ser previamente justificada 

junto ao professor.  

3) O rendimento do aluno será expresso em conceitos de A a E, com a seguinte correspondência à 

avaliação final: A – Excelente (9,1-10); B – Muito Bom (8-9); C – Bom (6-7,9);  D – Deficiente (4-

5,9) e E – Reprovado (0-3,9). 

4) Conceitos A, B e C – aluno aprovado. Conceito D – deverá realizar nova avaliação e E – reprovado na 

disciplina sem opção de recuperação. 

5) Serão também considerados reprovados discentes que faltarem a 25%, ou mais,das atividades da 

disciplina. 

6) Nos trabalhos deverão ser citados todas as fontes de informação, referências ou ideias que não forem 

suas.  

7) O uso de celulares durante a aula é proibido, exceto quando não solicitado pelo professor em proveito 

do assunto estudado. 

8) Os períodos de aula designados como “Extra” poderão ser usados caso haja necessidade de mais tempo 

para aulas, exercício ou apresentação de trabalhos. 

9) A presente ementa poderá ser atualizada no decorrer da disciplina.   

  

7. CONTATOS DOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

Adriano Lauro 

Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN) 

Docente do PPGEM 

adriano.lauro@marinha.mil.br 

adlauro@gmail.com 

4. METODOLOGIA DAS AULAS  
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