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Pré-requisitos (se aplicável): --OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
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 seleccionar técnicas de estatística univariada, bivariada e multivariada, 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.
6. Utilizar aplicações informáticas como ferramentas úteis à actividade de investigação e inovação profissional.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados
2. Teoria das probabilidades
3. Variáveis aleatórias
4. Inferência Estatística
5. Aplicações com recurso a software de tratamento de dados estatísticos.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular, atendendo a que:
- Os pontos 1 e 5 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar os pontos 1, 2, 3 e 6 dos objectivos;
- Os pontos 2 e 3 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar os pontos1, 4 e 5 dos objectivos;
- O ponto 4 dos conteúdos programáticos pretendem concretizar os pontos 1, 4, 5 e 6 dos objectivos.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Nas aulas, de carácter teórico, 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
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situações do mundo real, em particular à área profissional em questão, que permitirão a consolidaçãoda aprendizagem dos
conceitos fundamentais. Nas aulas, de carácter teórico-prático, para cada um dos conteúdos programáticos, será 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*
A metodologia de ensino está em coerência com os objectivos da unidade curricular pois permitirá ao aluno identificar e usar as
ferramentas e técnicas mais adequadas à concepção e implementação de soluções para 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
Provas escritas (avaliação contínua: duas frequências; avaliação por exame: época normal e de recurso)
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