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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS SOCIAIS 5 ECTS 

STATISTICS FOR THE SOCIAL SCIENCES 

 

 

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 (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

Licenciatura em Serviço Social / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Program in Social Work / 2nd Semester / 2022-2023   

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF    

José Adelino de Matos Afonso    

                                     

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas / semana 

3 hours / week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

GERAIS 

Transmitir técnicas fundamentais da análise quantitativa de dados e aplicar essas técnicas 

a situações reais relevantes. Capacitar os alunos com as bases para poderem continuar os 

seus estudos de análise estatística. Capacitar também os alunos para a utilização do 

programa informático de análise de dado SPSS [Statistical Package for the Social Sciences]. 

ESPECÍFICOS 

 Fazer a análise descritiva e exploratória de uma amostra de dados. 

 Construir e interpretar gráficos de frequências; 

 Calcular e interpretar indicadores de localização central e não central; 

 Calcular e interpretar indicadores de dispersão absoluta e relativa; 

 Calcular e interpretar indicadores de assimetria e de achatamento; 
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 Analisar dados quantitativos emparelhados através de tabelas de contingência e de 

medidas de associação; 

 Fazer uma análise estatística descritiva com o programa SPSS: 

 Compreender o conceito de variável aleatória e as distribuições normal e binomial; 

 Compreender o conceito de distribuições por amostragem e de intervalos de 

confiança; 

 Compreender e aplicar o conceito de teste de hipóteses paramétrico [apenas nos 

semestres em que a sua duração permita lecionar este tópico]. 

 

GENERAL 

The course is an introduction to statistics that aims to provide the fundamental techniques of 

analysis of quantitative data and apply those techniques to real situations. Students will acquire 

fundamental tools in order to continue their studies in statistical analysis. Students will be 

enabled to use the SPSS [Statistical Package for the Social Sciences] data analysis software. 

SPECIFIC 

 Make descriptive and exploratory analysis of a sample data; 

 Construct and interpret frequency graphs; 

 Calculate and interpret measures of central tendency and other measures of tendency; 

 Calculate and interpret measures of absolute and relative variation; 

 Calculate and interpret measures of skewness and kurtosis; 

 Analyze paired data with contingency tables and measures of association; 

 Perform a descriptive statistical analysis with the SPSS program; 

 Understanding the concept of random variable and the special cases of the normal and 

binomial distributions; 

 Understanding the concepts of sampling distributions and confidence intervals; 

 Understanding and be able to apply the concept of parametric statistical tests [only in 

the semesters in which its duration allows to teach this topic]. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Estatística descritiva e inferência estatística 

 As fases do método de análise estatística 

 População e amostra 

 Classificação dos dados estatísticos segundo a sua natureza e segundo o tipo de 

escala 
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2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA UNIDIMENSIONAL 

3. ESTATÍSTICA DESCRITIVA BIDIMENSIONAL 

4. TEORIA ELEMENTAR DA PROBABILIDADE 

5. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 

 Definição de variável aleatória. Variáveis aleatórias discretas e contínuas 

 Distribuição binomial 

 Distribuição normal 

6. DISTRIBUIÇÕES POR AMOSTRAGEM E INTERVALOS DE CONFIANÇA 

 Estimação pontual e estimação por intervalo de confiança, para a média num 

universo normal e para a proporção num universo binomial 

7. INTRODUÇÃO AOS ENSAIOS DE HIPÓTESES PARAMÉTRICOS [apenas nos semestres 

em que a calendarização das aulas o permite] 

Nota: no site da disciplina no Moodle encontra-se publicado um syllabus detalhado. 

 

1. INTRODUCTION 

 Descriptive statistics and statistical inference 

 The phases of the statistical analysis 

 Population and sample 

 Statistical data according to their nature and type of scale 

2. UNIDIMENSIONAL DESCRIPTIVE STATISTICS 

3. BIDIMENSIONAL DESCRIPTIVE STATISTICS 

4. ELEMENTARY THEORY OF PROBABILITY 

5. RANDOM VARIABLES 

 Random variables. Discrete and continuous random variables 

 Binomial distribution 

 Normal distribution 

6. SAMPLING DISTRIBUTIONS AND CONFIDENCE INTERVALS 

 Confidence interval for the mean in a normal universe and confidence interval for the 

proportion in a binomial universe 

7. PARAMETRIC TESTS: AN INTRODUCTION [only in semesters in which the schedule of 

classes allows it] 

Note: a detailed syllabus is placed in the site of the discipline at Moodle. 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

As linhas principais da matéria são expostas em aulas teóricas, sendo apoiadas com 

projeções em data show, as quais incluem também a resolução de exercícios. Após estas 

aulas o aluno deverá resolver em casa os exercícios indicados pelo professor para treino e 

consolidação da matéria. Nas aulas práticas são também resolvidos exercícios e lecionados 

os fundamentos do programa SPSS. 

Avaliação 

 Trabalho de Grupo     20 % 

 Teste parcial [primeira parte da matéria] [T1] 20 % 

 Teste Global [toda a matéria]   [T2] 50 % 

 Assiduidade/ participação/ quizzes   10 % 

Para dispensar da Prova Complementar é preciso um mínimo de 7,5 na média ponderada 

dos dois testes [(0.2T1+0.5T2)/0.7], além de classificação global positiva; este valor poderá 

ser ajustado de forma igual para todos os alunos. A assiduidade/ participação/ quizzes só 

será considerada na avaliação se o aluno tiver feito pelo menos um dos testes. 

Qualquer evidência de plágio ou outra fraude será punida com a atribuição de zero no 

elemento de avaliação em causa, além dos procedimentos disciplinares aplicáveis. 

Power-Point slides are prepared for all classes which always include the resolution of exercises. 

The slides are first made available to students so they can bring them to the lectures and take 

better notes. After each class students must solve homework assignments for training the 

subjects taught. In lab classes exercises are also solved, and the fundamentals of the SPSS 

program are taught. 

Evaluation 

 Practical work      20 % 

 Written intermediate test   [T1] 20 % 

 Written global test [all subjects]  [T2] 50 % 

 Attendance/ class participation/ quizzes  10 % 

To dispense from the Complementary Test it is necessary a minimum of 7.5 on the 

weighted average of both tests [(0.2T1+0.5T2)/0.7], as well as a positive overall rating; this 

value can be adjusted equally for all students. Attendance/ class participation/ quizzes will 

only be considered in the assessment if the student has taken at least one of the written tests. 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  
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