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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Segurança e higiene no trabalho 

 

Unidade Curricular: Código(s)DaUC  - Noções de Estatística e Fiabilidade    

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 469 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rui Isidoro     

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       24                                     51 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos da unidade curricular “Noções de Estatística e Fiabilidade” são proporcionar aos alunos a informação necessária  
à compreensão e análise da aplicabilidade da estatística nas organizações, e a aquisição das bases para a prática da análise 
estatística da falha. As competências a desenvolver são compreender diferentes noções de Estatística Descritiva e Estatística 
Indutiva, identificá-las e aplicá-las em casos práticos, interiorizar o conceito de fiabilidade de um sistema e aprender a  
determinar a probabilidade de falhas associadas a equipamentos e sistemas.       

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Estatística: Obtenção, análise e classificação de amostras; Tratamento estatístico de amostras; Intervalos de confiança; 
Análise estatística e sinistralidade laboral; Análise qualitativa e análise quantitativa.  

• Fiabilidade: Conceito de fiabilidade; Probabilidade de falhas associadas a equipamentos e sistemas (série e paralelo).   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de “Noções de Estatística e Fiabilidade” ministra aos alunos a capacidade de raciocínio crítico, análise  de 
situações, síntese de soluções e informação proveniente de diversas fontes, bem como ser capaz de  encontrar o melhor 
método na hora de resolver um problema, interpretar e obter conclusões do seu resultado.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nas aulas,  são apresentados os conceitos teóricos, através de apresentação/discussão oral acompanhada de diapositivos, 
sempre complementados com a apresentação, resolução no quadro e discussão de exemplos de aplicações a situações do 
mundo real, em particular à área profissional em questão, que permitirão a consolidação da aprendizagem dos conceitos 
fundamentais. É ainda proposta, aos alunos, a resolução (individual ou em grupo na sala deaula) de exercícios/problemas 
recorrendo, sempre que possível, ao uso de software de tratamento de dados estatísticos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

De acordo com os objectivos delineados para a Unidade Curricular de “Noções de Estatística e Fiabilidade”, a mesma é 
estruturada em aulas teórico-práticas com recurso a meios informáticos. Esta estrutura permitirá a abordagem às diversas 
vertentes técnicas de estatística aplicada e fiabilidade, utilizando meios informáticos, tratando dados e efectuando cálculos, para 
o desenvolvimento das competências previstas para a Unidade Curricular.       

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Teste individual realizado no final da Unidade Curricular e trabalho de grupo realizado durante a Unidade Curricular.       
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