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1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Objetivos:
Pretende-se que o estudante ganhe conhecimentos e competências no domínio da
estatística, tendo subjacentes os métodos e técnicas de tratamento da informação para
suporte de relatórios, análises e pareceres nas ciências empresariais.
Competências a adquirir pelos alunos:
1 – Aquisição de conhecimentos de estatística descritiva e interpretação de dados.
2 – Estimação e avaliação da regressão.
3 – Capacidade para o cálculo de probabilidades.
4 – Capacidade para trabalhar com as diversas distribuições de probabilidade.
5 – Capacidade para proceder a estudos de amostragem e inferência estatística .
2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Capítulo 1 – Apresentação de dados
Capítulo 2 – Medidas de localização
Capítulo 3 – Medidas de dispersão, assimetria, achatamento e concentração
Capítulo 4 – Regressão e correlação
Capítulo 5 – Introdução à teoria das probabilidades
Capítulo 6 – Variáveis aleatórias e suas distribuições
Capítulo 7 – Distribuição especiais
Capítulo 8 – Teoria da amostragem
Capítulo 9 – Estimação intervalar
Capítulo 10 – Testes de hipóteses
Capítulo 11 – Testes não paramétricos
Capitulo 12 – Análise da Variância
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3.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM
OS OBJETIVOS DA UC

Tendo em conta que se pretende que o aluno adquira competências que lhe permita efetuar
o tratamento estatístico de dados, o programa da UC inclui conteúdos programáticos para
análise e tratamento de diversos tipos de dados.
Os alunos ficam assim habilitados a realizar relatórios, análises e pareceres nas ciências
empresariais.
4.
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5.

METODOLOGIAS DE ENSINO e REGRAS DE AVALIAÇÃO

Metodologias de ensino:
Método expositivo teórico-prático com exemplos práticos de aplicação relacionados, sempre
que possível, com o curso.
Na componente prática em sala de aula usam-se metodologias de trabalho em grupo/pares,
debate e resolução de problemas.
Acompanhamento tutorial presencial.
Utilização da plataforma de e-learning.
Regras de avaliação:
1) Contínua: realização de três minitestes ao longo do semestre com nota mínima de 4
valores em cada.
2) Exame
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3) Classificação final: A classificação final é a média das notas dos minitestes desde que
se verifique o requisito de nota mínima. Os alunos serão aprovados se a classificação final
da U. C. for maior ou igual a 9,5 valores.
Os alunos que obtiverem nota final superior a 16 valores poderão fazer uma prova oral para
“defesa” da nota obtida.
Os alunos que tiverem aproveitamento no curso Fundamentos de Matemática podem
incluir a classificação obtida nesse curso na classificação desta U. C., sendo a classificação
final calculada da seguinte forma:
CF = 0,85T+0,15C
onde T é a classificação desta U. C., obtida através da avaliação contínua ou exame, e C é
a classificação do curso Fundamentos de Matemática.
6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

Com o método expositivo teórico-prático pretende-se que o aluno adquira os conhecimentos
teóricos dos conteúdos programáticos e os consiga aplicar em situações práticas
relacionados com o curso.
Acompanhamento tutorial presencial para aplicação dos conhecimentos teóricos a casos
práticos. Resolução de exercícios práticos.
Utilização da plataforma de e-learning - componente de ensino à distância, para melhor
permitir o acompanhamento da UC por parte dos alunos.
Espera-se assim que a componente teórico-prática e com a resolução de casos práticos os
alunos adquiram conhecimentos e competências no domínio da estatística para procederem
ao tratamento de informação para suporte de relatórios, análises e pareceres nas ciências
empresariais.
7.

REGIME DE ASSIDUIDADE

Não Aplicável
Data: 17/09/2018
Docente,

Coordenador da área disciplinar,
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