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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o estudante ganhe conhecimentos e competências nos principais aspetos 
relacionados com a teoria, métodos e técnicas de investigação de natureza quantitativa e 
qualitativa; nas principais operações e ferramentas no tratamento dos dados recolhidos 
durante o desenvolvimento de um processo de investigação, bem como o domínio e 
capacidade crítica em conceitos base relacionados com a ciência económica e o problema 
objeto de estudo. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 – Conceitos Básicos sobre Estatística Descritiva (tipos de dados, redução de dados, 
métodos gráficos) 
2 – Regressão e Correlação linear simples e múltipla 
3 – Distribuições de probabilidade (binomial, poisson, normal) 
4 – Amostragem e intervalos de confiança 
5 – Testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos 
6 – Análise da Variância 
7 - Regressão logística 
8 – Elementos de Estatística Multivariada (análise de clusters e análise factorial) 
9 – Aplicações em SPSS/PSPP 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 
OS OBJETIVOS DA UC 

1- Conceitos Básicos sobre Estatística Descritiva 
2 – Regressão e Correlação 
3 – Tabelas de Contingência 
4 – Conceitos Básicos sobre Inferência Estatística 
5 – Tópicos sobre Amostragem 

GFUC previsto 
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6 – Testes de hipóteses 
7 – Elementos de Estatística Multivariada 

(com o estudante ganhe conhecimentos e competências nos principais aspetos relacionados 
com a teoria, métodos e técnicas de investigação de natureza quantitativa e qualitativa;  

8– Aplicações em SPSS/PSPP 

(com o estudante ganhe conhecimentos e competências nas principais operações e 
ferramentas no tratamento dos dados recolhidos durante o desenvolvimento de um processo 
de investigação, bem como o domínio e capacidade crítica em conceitos base relacionados 
com a ciência económica e o problema objeto de estudo. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com exemplos práticos de aplicação relacionados, sempre que 
possível, com a área do curso. Na componente prática em sala de aula usam-se metodologias de 
trabalho individual e em grupo/pares, debate, resolução de problemas e exercícios, simulação e 
demonstração argumentativa ou factual. Utilização em sala do software estatístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) (ou a versão livre PSPP) para tratamento estatístico de dados. Utilização 
da plataforma de e-learning (componente de ensino à distância: acesso na plataforma ZOOM e 
recorrendo à plataforma Moodle, se for online) 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde de COVID-19 e cfr. Despachos do Presidente 
do IPG e, ainda, Despachos resultantes dos Estados de Emergência do Governo de Portugal as 
sessões podem decorrerem regime misto, bem como o sistema de avaliação.  
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METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação continua: o estudante deve realizar obrigatoriamente, de 2 mini-testes escritos (com 
ponderação de 30% cada e nota mínima de 4 valores, classificados de 0-20 valores) e realizar 
obrigatoriamente de 2 trabalhos práticos (com ponderação de 20% cada). O estudante obterá 
aprovação quando a média ponderada for igual ou superior a 9,5 valores, ficando dispensado da 
avaliação final. 
 
Avaliação na época do exame normal: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua, ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a classificação do exame seja 
igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, na plataforma Moodle e com 
acesso na plataforma ZOOM, se for online.  
 
Avaliação na época de Exame de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou na época de Exame normal, ou não os tenha realizado, obtém aprovação quando 
a classificação do exame seja igual ou superior a dez valores, numa escala inteira entre zero e vinte, 
na plataforma Moodle e com acesso na plataforma ZOOM, se for online 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante ganha 
conhecimentos na área de Análise de Dados através da dinâmica do processo de aprendizagem que é 
impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de casos – o estudante ganha competências na área de Análise de Dados implicando uma 
abordagem prática através de estudo de casos; 

Seminário - o estudante ganha conhecimentos na área do Análise de Dados em contexto real através 
das experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos conteúdos da 
UC através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas que reforçam a 
sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar a aplicação das 
boas práticas; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-activa na 
elaboração e discussão de novas estratégias; 

Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação crítica e 
consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para 
otimizar as boas práticas. 
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Não aplicavel 

 
ESTG, junho, 30 of 2021 

Professor           Coordinador da area cientifica 
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______________________________________ ____________________________ 
 Prof. Doutor Miguel Salgado    Prof doutor Miguel Salgado 


