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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956302  - Estatística Aplicada 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 462 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Cesário Paulo Lameiras de Almeida125 

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) 

125 15 45                                     65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

• Dominar a terminologia e a linguagem específica dos temas  tratados; 

• Conhecer os modelos e construções estatísticas que possam contribuir para a interpretação dos fenómenos desportivos e 
organizacionais; 

• A compreensão do raciocínio matemático e de organização (observação, análise, construção e sistematização); 

• A aptidão para utilizar conscientemente determinadas técnicas de  cálculo; 

• A tendência para relacionar e integrar os diferentes conceitos abordados; 

• Manipular ferramentas informáticas, com cariz estatístico, como forma de abordagem à resolução de problemas (EXCEL, 
SPSS etc).      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1  ESTATÍSTICA DESCRITIVA; 

Medidas de tendência central; Medidas de dispersão; Medidas de tendência não central; Medidas de assimetria e curtose. 
Representação gráfica e tabular. A complementaridade do SPSS. 

2  ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS; 

Estimação pontual e estimação por intervalos de confiança.  

3  CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR SIMPLES; 

Recta dos mínimos quadrados (interpretação dos coeficientes a e b). Cálculo e interpretação do coeficiente de correlação linear 
de Pearson. A complementaridade do SPSS. 

4 - TABELAS DE CONTINGÊNCIA E O TESTE DO QUIQUADRADO. A complementaridade do SPSS. 

5 – ALGUNS TESTES PARAMÉTRICOS.  A complementaridade do SPSS.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A implementação da licenciatura em Desporto na Escola Superior de Educação de Beja tem como objectivo, entre outros, o de 
“...proporcionar à comunidade técnicos, na posse de uma formação adequada, que possam desempenhar as funções de 
planeamento, organização, dinamização e gestão de espaços e infraestruturas desportivas e de lazer.” A Estatística, como 
ciência da recolha, apresentação e análise de dados, constitui uma ferramenta indispensável para desenvolver nestes 
profissionais, entre outras, estas  competências. 
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Assim, e no âmbito desta disciplina, pretendese que os alunos venham a possuir conhecimentos sobre métodos e técnicas de 
estatística descritiva e inferencial, privilegiando uma componente mais prática, sempre que possível com recurso a packages 
informáticos, e que lhes possam servir de apoio às tomadas de  decisão.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia) das ideias imprescindíveis ao 
processo de ensino/aprendizagem dos conhecimentos mais teóricos e que servirão de plataforma aos procedimentos de 
trabalho prático directamente associado e onde o grau de abstracção deve aparecer ligado a aplicações concretas; 
Acompanhamento da resolução de casos práticos que obriguem à utilização das ferramentas com uma vertente estatística 
(MÁQUINA DE CALCULAR, SPSS,  EXCEL).     

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

Esta Unidade Curricular assume um papel instrumental no currículo da Licenciatura em Desporto. Nesta óptica a introdução de 
cariz mais teórico á resumida, privilegiandose uma componente mais prática contextualizada à área de intervenção destes 
alunos (desporto) e com recurso à utilização de software específico da análise de dados e à maquina de calcular cientifica. As 
aulas assumem, quase sempre, um carácter prático.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Na avaliação da unidade curricular os alunos têm a possibilidade de optar pela avaliação contínua (2 frequências 50% cada 
uma) e/ou um exame de  recurso.      
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