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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:



Fornecer ao estudante técnicas de análise estatística que constituem ferramentas indispensáveis
à tomada de decisão em situações de incerteza.
Fornecer técnicas de estatística descritiva e de inferência estatística.

As competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são adquiridas ao longo do curso de
licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude alcançada com o estágio profissionalizante.
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com a capacidade, potencialidade e
desenvolvimento esperado do estudante e tendo por base os objetivos da unidade curricular.

Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
 Provide the student with statistical analysis techniques that are indispensable tools for decision
making under uncertainty.
 Provide descriptive statistics and inferential techniques.
The competencies defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing
graduation, and reached its fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante).
The competencies must be developed according to the capacity, capability and expected development of
the student and based on the objectives of the graduation.

Conteúdo programático descritivo:
1. Variáveis, populações e amostras
Variáveis e escalas de medida.
População e amostra.
Noções gerais sobre amostragem.
2. Introdução ao SPSS - Statistical Package for the Social Sciences
Definição das variáveis (Variable view).
Introdução dos dados (Data view).
Edição dos dados. Noção de Missing values.
3. Estatística descritiva
Variáveis nominais, ordinais e métricas: organização de dados, distribuição de frequências e
representações gráficas.
Medidas de tendência central, de dispersão, de associação, assimetria e curtose.
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4. Teoria da Estimação
Estimação e intervalos de confiança.
5. Testes de hipóteses paramétricos
Inferência sobre médias: Teste t Student para uma amostra, para duas amostras independentes e
para duas amostras emparelhadas.
Análise de variância simples (One-Way ANOVA).
6. Testes de hipóteses não-paramétricos
Teste de Mann-Whitney e teste Kruskal-Wallis para comparação de amostras independentes.
Teste de Wilcoxon para uma amostra e comparação de amostras emparelhadas.
Inferências sobre proporções: tabelas de contingência e teste de independência.
7. Correlação.
Descriptive syllabus:
1. Variables, population and samples
Variables and scales of measurement.
Population and sample.
General notions about sampling.
2. Introduction to the SPSS - Statistical Package for the Social Sciences
Definition of variables (Variable view).
Optional shortcuts in variable definition.
Data entry.
Editing the data. Missing values.
3. Classification of samples and descriptive statistics
General notions about sampling.
Classification of samples.
Nominal, ordinal and metric variables: data organization, frequency distribution and graphical
representations.
Measures of central tendency, dispersion, asymmetry and kurtosis.
4. Estimation
Estimation and confidence intervals.
5. Parametric hypothesis tests
Inference on means: Student t test regarding one sample, two independent and two paired
samples.
One-way analysis of variance (One-Way ANOVA).
6. Non-parametric hypothesis tests
Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests for the comparison of independent samples.
Wilcoxon test for one sample and for the comparison of paired samples.
Inference on proportions: contingency tables and test of independence.
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7. Correlation
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