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Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Estatística aplicada 

 

Sigla da área científica: 

 GH 

 

Duração: 

 Anual 

 

Horas de trabalho: 

 112 

 

Horas de contacto: 

 36 

 

ECTS: 

4 

 

Observações: 

UC opcional 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Luzia Gonçalves – 36 horas 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

N/A 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): 

No final desta unidade curricular os alunos devem ser capazes de: 

1. Aplicar os princípios fundamentais da estatística no delineamento de projectos de 
investigação. 

2. Calcular, interpretar e sumariar os resultados da estatística descritiva e análise 
exploratória de dados para fins de publicações científicas. 

3. Calcular e interpretar intervalos de confiança. 
4. Determinar o tamanho da amostra atendendo à inferência estatística. 
5. Validar os pressupostos dos testes de hipóteses paramétricos e não -paramétricos 

para amostras independentes e emparelhadas. 
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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): (continuação) 

6. Conhecer alguns modelos lineares generalizados, dando ênfase a aplicação dos 
modelos de regressão linear e logística no programa estatístico. 

7. Conhecer os princípios básicos e as aplicações da Estatística Bayesiana. 
8. Calcular e interpretar as principais medidas da validação de testes de diagnóstico 
 

Conteúdos programáticos: 

I. A importância da Estatística nos protocolos de investigação. Objectivos e questões de 
investigação: qual as variáveis e qual o tratamento estatístico a efectuar futuramente. 
Métodos de amostragem probabilísticos 

II. Estatística descritiva e análise exploratória de dados para variáveis quantitativas e 
qualitativas 

III. Introdução à inferência estatística clássica: Intervalos de confiança para valores médios 
e proporções. Métodos de Wilson, Agresti-Coull, Jeffreys e Clopper-Pearson como 
métodos alternativos ao Método de Wald para proporções. Conceitos de testes de 
hipóteses. O tamanho amostral em função da inferência a realizar. 

IV. Testes paramétricos e não-paramétricos para amostras independentes e 
correlacionadas 

V. Correlação Linear 
VI. Introdução aos modelos lineares generalizados: a regressão linear e a regressão 

logística 
VII. Estatística Bayesiana: conceitos básicos e aplicações em Saúde 
VIII. Validação de testes de diagnóstico: estatística clássica versus estatística Bayesiana 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As horas de contacto totais (36 hrs.) serão distribuídas por 12 aulas teóricas-práticas (24 hrs.), 

6 sessões de orientação tutorial (12 hrs.). O número total de horas de trabalho do doutorando 

estima-se em 80 horas. Nas aulas teórico-práticas utilizam-se programas estatísticos (SPSS, 

EpiTools ou outros) e recorre-se a outros recursos e plataformas online. 

A avaliação combina duas componentes: exame (60%) e trabalho (40%). O exame inclui 

questões de resposta múltipla, verdadeiro/falso e outras de desenvolvimento, tendo duração 

de duas horas. O trabalho envolve a análise de bases de dados através da utilização de 

programas estatísticos. 
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