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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA  6 ECTS 

STATISTICS APPLIED TO PSYCHOLOGY 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Psicologia / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Joana Carneiro Pinto  

Sérgio Moreira 

Bárbara Nazaré 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

4,5 horas/semana 

4,5 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

1. Adquirir conhecimentos sobre as técnicas para descrever e representar dados 

quantitativos e aplicar essas técnicas a situações reais relevantes, em particular na 

Psicologia. 

2. Adquirir competências para realização de estudos que envolvam análises estatística 

através do software de análise estatística IBM SPSS. 

 

1. To acquire knowledge on descriptive statistics with quantitative data and to apply those 

techniques to relevant real situations, in particular in Psychology. 
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2. To acquire competencies to conduct studies that involve statistical analysis using the 

statistical software IBM SPSS. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Introdução à Estatística aplicada à Psicologia 

II. Estatística Descritiva Unidimensional 

1. Variáveis discretas e variáveis contínuas 

2. Distribuições de frequência 

3. Representação gráfica de frequências 

4. Medidas de estatística descritiva 

III. Estatística Descritiva Bidimensional 

1. Tabelas de contingência 

2. Associação estatística entre duas variáveis 

IV. Probabilidades, Amostragem e Intervalos de Confiança  

1. Conceitos de probabilidade 

2. Amostra aleatória 

3. Funções de probabilidade e distribuição 

4. Parâmetros e estatísticas 

5. O teorema do limite central 

6. Distribuições por amostragem das estatísticas mais importantes 

7. Estimação de parâmetros e intervalos de confiança 

 

I. Introduction to Statistics applied to Psychology 

II. Unidimensional Descriptive statistics 

1. Discrete variables and continuous variables 

2. Frequency distributions 

3. Graphical representation of frequency 

4. Measures of descriptive statistics 

III. Bidimensional Descriptive Statistics 

1. Contingency tables 

2. Statistical association between two variables 

VI. Distribution by sampling and Confidence intervals 

1. Concepts of probability 

2. Random sample 
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3. Functions of probability and distribution 

4. Parameters and statistics 

5. The central limit theorem 

6. Distributions by sampling of most relevant statistics 

7. Parameter estimation and confidence intervals 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Os conteúdos programáticos são expostos em aulas teóricas, com o apoio de projeções 

em data show, que incluem também a resolução de exercícios. As projeções são 

previamente disponibilizadas. Após estas aulas, o discente deverá resolver em casa os 

exercícios indicados pelo docente para treino e consolidação dos conteúdos abordados em 

aula. Nas aulas teórico-práticas, são introduzidos os fundamentos do programa 

informático IBM SPSS. O envolvimento responsável do discente é um pressuposto da 

lecionação da unidade curricular, como forma de consolidação dos conhecimentos e 

garantia de que poderá mais tarde continuar a sua aprendizagem. Sempre que possível, 

são utilizados nos exercícios dados estatísticos reais, com indicação das fontes da 

informação. 

A avaliação desta unidade curricular implica a realização de um trabalho prático de grupo 

(20%), de uma prova escrita individual de avaliação intercalar (25%) e de uma prova escrita 

individual final (45%), bem como a assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas 

(10%). No trabalho prático de grupo, será realizada uma avaliação pelos pares do 

desempenho de cada membro do grupo que determinará a nota individual neste 

elemento. 

Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter um mínimo de 6,5 valores na 

ponderação dos elementos individuais de avaliação. No caso de não obter a classificação 

de 6,5 valores na ponderação conjunta dos elementos individuais, mas ter, ainda assim, 

chegado a uma média final igual ou superior a 10 valores, o aluno terá de se submeter à 

prova complementar. 

Em caso de necessidade de realização da prova complementar, esta engloba toda a 

matéria abordada ao longo do semestre. A nota final após a prova complementar terá em 

conta a avaliação contínua (50%) e os resultados obtidos na prova complementar (50%). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

  

The program contents are displayed in lectures, with the support of projections data show, 

which also include problem solving. Projections are previously released. After these lessons the 

students should solve at home exercises given by the teacher for training and consolidation of 

content covered in class. In practical classes the fundamentals of IBM SPSS software are 
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introduced to the students. The responsible involvement of the student is a goal of the course, as 

a way of consolidating the knowledge and assurance that you can later continue their learning. 

Whenever possible exercises are used in real statistical data, indicating the sources of 

information. 

The evaluation of this course requires the implementation of group project (20%), an individual 

mid-term written evaluation (25%) and an individual final written test (45%) as well as 

attendance, punctuality and active participation in class (10%). In the group project a peer-

evaluation will determine the individual grade of each member of a group. 

To pass the course, the student must obtain a minimum of 6.5 values in the weighting of the 

individual elements of evaluation. In the case of not obtaining the classification of 6.5 values in 

the joint weighting of the individual elements, but having nevertheless reached a final average 

equal to or higher than 10 values, the student must submit to the supplementary assessment. 

The Supplementary Assessment encompasses all topics included in the syllabus and discussed 

throughout the semester. The final grade after Supplementary Assessment will take into account 

the continuous assessment (50%) and the results in that Supplementary Assessment (50%). 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  
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