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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400341  - Bioestatística      

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 462 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos      

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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 (O) 

150 50 25 - - - - - - 75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): --- 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Identificar, descrever e aplicar as análises estatísticas apropriadas a cada objectivo de investigação; 

Utilizar o Software de análise de dados para as análises estatísticas; 

Analisar e interpretação os resultados; 

Compreender a comunicação escrita dos resultados das análises estatísticas; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Estatística descritiva: Distribuição de frequências. Representações gráficas. Medidas de resumo. 

Teoria das probabilidades 

Variáveis aleatórias. Distribuições teóricas. 

Inferência Estatística. Teste do qui-quadrado para independência. Intervalos de confiança para médias e proporções. Testes de 
hipóteses para médias e proporções. 

Aplicações com recurso a software de tratamento de dados estatísticos(SPSS). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A presença de informações estatística na vida cotidiana e em inúmeras áreas do conhecimento requer formação estatística no 
que respeita às técnicas usuais de interpretação de vários tipos de fenômenos. 

Esta unidade curricular tem como objetivo capacitar os alunos com o conhecimento estatístico necessário para coletar 
corretamente os dados e realizar a respectiva análise estatística, que lhes permita resolver problemas do dia-a-dia e a tomada 
de decisão na área profissional do curso.     

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nas aulas, de carácter teórico, os conceitos teóricos são introduzidos através de apresentação no quadro ou (pontualmente) em 
diapositivos, acompanhada de discussão oral e exemplos. Nas aulas, de carácter teórico-prático, a consolidação da 
aprendizagem dos conceitos teóricos é feita através de aplicações a casos concretos, sempre que possível em  situações do 
mundo real e/ou relacionadas com a área profissional em questão, em tarefas que os alunos resolvem individualmente ou em 
grupo. Esta prática é, sempre que possível, complementada com actividades em que se recorre ao uso de software de 
tratamento de dados estatísticos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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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: frequência1 (50%) e frequência 2 (50%) (avaliação por exame: exame de época normal 
(100%) e exame de recurso (100%)  Condições para aprovação: notas das frequências>= 7 valores com média >=9,5 valores. 
Nota de exame >=9,5 valores   
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