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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de empresas 

 

Unidade Curricular: 915208; 999408 – Probabilidades e estatística 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 462 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carla Santos    

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       60                                     90 

 

Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Compreender o papel desempenhado pela análise estatística no processo de tomada de decisões e na medida do risco a elas 
associado; 

- Adquirir os conhecimentos básicos em estatística que lhes permitam analisar e interpretar um conjunto de dados. 

- Reconhecer procedimentos adequados na escolha e aplicação de métodos estatísticos; 

- Identificar limitações de aplicabilidade dos métodos; 

- Interpretar e analisar resultados; 

- Adquirir os conhecimentos básicos que, no âmbito da Inferência Estatística Clássica, possam contribuir para a resolução de 
alguns dos seus problemas profissionais, nomeadamente, através da utilização de métodos estatísticos que proporcionam uma 

tomada de decisão mais adequada.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução à Estatística 

2. Distribuição de Frequências 

3. Medidas de Localização 

4. Dispersão, Concentração e Assimetria 

5. Correlação e Regressão Simples 

6. Contingência e Associação 

7. Inferência Estatística 

8. Sucessões Cronológicas      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta UC os alunos adquirirão os fundamentos básicos de algumas das principais técnicas e metodologias de Probabilidades e 

Estatística, de modo a que estes desenvolvam capacidades de análise e de raciocínio que lhes permita conceber e implementar 
soluções para diferentes problemas, usem as ferramentas adequadas à resolução desses problemas e consigam interpretar os 
resultados obtidos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Aulas com alternância de componente expositiva onde se descrevem e exemplificam os conceitos e métodos e técnicas 
estatísticas e componente prática onde se trabalham exercícios/problemas de aplicação desses métodos e técnicas 
estatísticas.  

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

Nas últimas décadas, o ensino das Probabilidades e da Estatística tem-se vindo a incorporar, de um modo crescente, ao nível 
da formação inicial de diferentes profissionais, não só pelo seu carácter instrumental, mas, acima de tudo, pelo valor 

acrescentado que o desenvolvimento do raciocínio estatístico tem na sociedade, caracterizada pela cada vez maior 
disponibilidade de informação, e pela necessidade de se tomar decisões em ambientes de incerteza. Nesta lógica, torna-se 
relevante que estes futuros profissionais sejam detentores do conhecimento de um conjunto técnicas e procedimentos ligados a 
esta área do saber e onde a componente prática contextualizada assume um papel de destaque.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste em provas escritas, individuais e realizadas em sala de aula (avaliação contínua: duas frequências (50% 
cada); avaliação por exame: época normal (100%) e de recurso (100%) 
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Material de apoio, disponível na página do Moodle da unidade curricular. 

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017)  
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