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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular:  935013 - Estatística e delineamento experimental 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 462 ECTS: 3,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Maria Caeiro Lebre 

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) 

87,5       45                                     42,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A estatística e delineamento experimental é um instrumento de grande relevância em qualquer atividade profissional uma vez 
que é uma base para tomada de decisões importantes.  

Esta unidade curricular pretende facultar uma imprescindível formação teórica das técnicas e metodologias de Probabilidade e 
Estatística, complementada com aplicações que permitirão que o aluno desenvolva capacidades de análise e de raciocínio que 
lhe permita conceber e implementar soluções para diferentes problemas que poderá encontrar no exercício da sua profissão, 
use as ferramentas adequadas à resolução desses problemas e consiga interpretar os resultados obtidos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução à Estatística: Importância e objetivos da Estatística. As fases do método de Análise de Dados 

Estatística Descritiva: Organização dos dados, classificação e representação gráfica. As medidas de Tendência Central - 
Cálculo e interpretação. As medidas de dispersão absoluta e relativa. As medidas de assimetria e curtose.  

Probabilidades: Acontecimentos. Noções de probabilidade. Probabilidade condicionada. Independência. Teorema de Bayes.  

Variáveis aleatórias: Noção de variável aleatória. Principais distribuições discretas e contínuas. 

Inferência estatística: Intervalos de confiança e testes de hipóteses e análise de variância. 

Análise estatística de dados com SPSS. Aplicações. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular pretende facultar uma imprescindível formação teórica e prática das técnicas e metodologias de cálculo 
estatístico necessários ao longo da vida profissional.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nas aulas, de carácter teórico-prático, 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. Na sequência, para cada um dos conteúdos programáticos, será proposta, aos 
alunos, a resolução (individual ou em grupo, na sala de aula) de exercícios/problemas recorrendo, sempre que possível, ao uso 
do software SPSS. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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1. Entender a linguagem e notação estatísticas; 

2. Aplicar as técnicas de Estatística Descritiva na análise de um conjunto de dados (Recolher e organizar dados e interpretar os 
resultados).  

3. Desenvolver metodologias de trabalho e selecionar técnicas adequadas ao tratamento eficaz dos dados. 

4. Identificar, em situações reais, as distribuições teóricas estudadas.  

5. Aplicar as técnicas de Inferência Estatística como ferramenta de suporte à tomada de decisão e interpretar os resultados 
obtidos.  

Utilizar aplicações informáticas como ferramentas úteis à atividade de investigação e inovação profissional. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação por exame de época normal e avaliação por exame de recurso. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

. Folhas teóricas e práticas que estão no moodle. 

• MAROCO, J. (2003). Análise Estatística – Com utilização do SPSS. Edições Sílabo: Lisboa. 

• GUIMARÃES, R. C. e CABRAL, J.A. (1998). Estatística. Editora McGraw-Hill de Portugal: Lisboa. 

• PESTANA, M.H. e GAGEIRO, J.N. (2000). Análise de Dados para Ciências Sociais – A complementaridade do SPSS.Edições 
Sílabo: Lisboa 
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