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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 911909 - Probabilidades e Estatística 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 462 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Filipe Barbosa Proença Alves Domingues 

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) 

150       30 30                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

No final da disciplina, pretende-se que o aluno demonstre ser capaz de: 

• Utilizar a estatística descritiva como forma de reconhecimento e análise dos dados em estudo. 

• Dominar o cálculo de probabilidades simples, nomeadamente por utilização do cálculo combinatório. 

• Reconhecer e saber utilizar as principais distribuições estatísticas apresentadas. 

• Construir um ensaio de hipóteses sobre parâmetros associados aos dados. 

• Conhecer e determinar relações existentes entre os dados segundo modelos lineares.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Introdução ao cálculo combinatório. 

• Noções de estatística descritiva. 

• Conceitos de probabilidades. 

• Noções de variáveis aleatórias. Principais distribuições. 

• Noções de inferência estatística. Estimação por intervalos. 

• Testes de hipóteses. 

• Regressão linear simples. 

• Análise de variância a um factor.     

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular compreende essencialmente três objectivos principais. O primeiro (Compreensão dos 

fundamentos das probabilidades e da estatística) é percepcionado através da aplicação da estatística 

descritiva, da aplicação dos conceitos de probabilidades e da diferenciação entre população e amostra). O 

segundo objectivo (domínio dos conceitos subjacentes à inferência estatística) é apreendido através da 

inferência estatística, dos testes de hipóteses e da análise de variância. O último objectivo (Compreensão de 

relações lineares entre variáveis) é alcançado pela aplicação da regressão linear simples sobre conjuntos de 
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dados.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso dos métodos expositivo e interactivo, com recurso às tecnologias de informação. Realização de 

exercícios práticos em sala de aula, em equipa e individualmente. Realização de simulações de experiências. 

Regime de avaliação contínua sem realização de exame. Todos os alunos, sejam ordinários ou trabalhadoresestudantes, 

estão sujeitos à realização de testes escritos ou trabalhos práticos de aplicação dos métodos e 

das técnicas percepcionadas.      

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

Todos os objectivos de aprendizagem da unidade curricular são explorados com a realização de trabalhos ou 

exercícios práticos. Para além dessa componente prática, estes objectivos são consolidados pelos 

fundamentos teóricos leccionados, bem como através da realização de testes escritos individuais. Como 

ferramenta de suporte da aplicação destas metodologias é utilizada a plataforma de e-learning “Moodle”.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Regime de avaliação final com realização de exame. Caso não obtenham aprovação no regime de avaliação 

contínua ou optem por este regime, os alunos (sejam ordinários ou trabalhadores-estudantes) estão sujeitos à 

realização de um exame final.      
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