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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15719 – Estatística 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 462 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carla Santos  

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       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Conhecer as etapas do método estatístico; 

2. Entender a linguagem e notação estatísticas; 

3. Identificar, comparar, selecionar e aplicar as técnicas de Estatística Descritiva na descrição e análise de um conjunto de 
dados; 

4. Dominar os conceitos fundamentais de Teoria de Probabilidades; 

5. Identificar, em situações reais, as distribuições teóricas estudadas; 

6. Aplicar as técnicas de Inferência Estatística, conhecer os pressupostos e interpretar criticamente os resultados obtidos; 

7. Utilizar software de tratamento de dados estatísticos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos; 

2. Estatística descritiva a uma e duas dimensões. Representação de dados e medidas de resumo; 

3. Probabilidades - Experiencias aleatórias. Noção de probabilidade. Interpretações frequencista e subjectivista. Axiomatica de 
Kolmogorov. Probabilidade condicional e independência de acontecimentos. Teorema das probabilidades totais. Teorema de 
Bayes; 

4. Distribuições teóricas: Binomial e Normal. Teorema do limite central; 

5. Inferência Estatística - Estimação. Testes de hipóteses paramétricos. Testes do qui-quadrado; 

6. A complementaridade do SPSS para tratamento de dados estatísticos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A presença da informação estatística na vida diária e nas mais diversas áreas do saber torna premente a formação estatística 
ao nível das técnicas usuais que permitem interpretar diversos tipos de fenómenos. 

Com esta unidade curricular pretende-se capacitar os alunos com os conhecimentos estatísticos necessários à correcta 
execução das análises estatísticas que lhes permitam a resolução de problemas da vida corrente e que sirvam de base à 
tomada de decisão na área profissional do curso. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Nas aulas, de carácter teórico-prático, são apresentados os conceitos teóricos, através de apresentação/discussão oral 
acompanhada de diapositivos, sempre articulado com a apresentação, resolução e discussão de exemplos de aplicações a 
situações do mundo real, em particular à área profissional em questão, e complementado com a resolução (individual ou em 
grupo na sala de aula) 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* 

A metodologia de ensino está em coerência com os objectivos das aprendizagens da unidade curricular pois permitirá ao aluno 
identificar e usar as ferramentas e técnicas mais adequadas à resolução de diferentes problemas de tratamento de dados, que 
poderá encontrar no exercício da sua profissão, e adquirir os conhecimentos teóricos que fundamentam a análise de resultados 
e tomada de decisões. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação por testes individuais escritos, realizados ao longo do semestre ou por exame final (2 épocas).           
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