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Funcionamento                                                                                                                                                                                                

Teórico-Prática 

Objetivos                                                                                                                                                    

Ampliar e aperfeiçoar as competências para investigar no domínio da Psicologia, dotando os 

alunos de maior conhecimento metodológico, introduzindo métodos de análise exploratória de dados 

multivariados que permitam o desenvolvimento de projetos de investigação e análise de dados neste 

domínio. 

Competências a desenvolver                                                                                                                                   

 Compreender e reconhecer as especificidades da investigação em Psicologia e os tipos de 

investigação mais utilizados na área; 

 Saber analisar relações de interdependência entre diferentes tipos de variáveis; 

 Saber utilizar a linguagem estatística de forma clara e correta; 

 Compreender a análise exploratória de dados multivariados na leitura de artigos científicos; 

 Escolher adequadamente entre diferentes técnicas de análise exploratória de dados 

multivariados de acordo com a natureza dos dados em análise e os seus pressupostos; 

 Saber utilizar eficientemente computadores e softwares estatísticos, que permitam dar apoio às 

competências de comunicação, recolha e análise de informação. 

Pré-Requisitos (Precedências) *                                                                                                                                                                                                

É aconselhável a frequência e aprovação nas unidades curriculares de Introdução às 

Probabilidades e Estatística Aplicadas à Psicologia e Estatística Aplicada à Psicologia. 

Conteúdos programáticos                                                                                                                                                                                                



 
 

 

 Revisão e introdução de novos conceitos de Análise Exploratória Univariada e Bivariada de 

Dados com o software estatístico IBM SPSS Statistics 25.  

 Introdução a novos softwares como R, FACTOR, …. 

 Análises em Componentes Principais: Introdução; ACP simples e normada; Critérios para a 

determinação do número adequado de componentes; Obtenção dos resultados e sua 

interpretação. 

 Introdução ao modelo de Análise Fatorial Exploratória e sua relação com a Análise em 

Componentes Principais. Critérios para a determinação do número adequado de fatores; Tipo 

de rotações; Obtenção dos resultados e sua interpretação. 

 Outros métodos de Análise Fatorial: Análise fatorial sobre a matriz de correlações de 

Spearman; Análise fatorial sobre a matriz de correlações policóricas.  

 Análise Fatorial das Correspondências: Introdução; Tabelas de contingência e tabelas de Burt; 

Determinação dos fatores; Obtenção dos resultados e sua interpretação. 

 Análise Classificatória: Introdução; Métodos Hierárquicos e Não Hierárquicos; Medidas de 

semelhança e de dissemelhança; Critérios de Agregação mais comuns; Dendrogramas. 

 Breve Introdução à Representação Euclidiana de Dissemelhanças (Multi-dimensional Scaling 

- MDS). 
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Métodos de ensino 

Orientando-se pelo princípio de “aprender-fazendo”, esta unidade curricular privilegia aulas 

teórico-práticas: utilizar-se-ão estratégias e atividades diversificadas, com recurso a exposição 

magistral, exposição dialogada, trabalho de grupo e discussão, resolução de problemas e análise de 

dados (fazendo uso de softwares estatísticos) e análise crítica de aplicações das diferentes técnicas 

abordadas. 

Modalidades de Avaliação (Regime Geral de Avaliação e/ou Regime Final Alternativo)                                                                                                                                                                                                 

http://www.csun.edu/~vcpsybxt/UMS.html


 
 

 

A aprovação na disciplina é condicional ao sucesso em dois elementos de avaliação obrigatórios:  

1. Elemento de avaliação em grupo: 

Trabalho de grupo realizado por 3/4 alunos que consiste num trabalho prático de análise 

de dados com apresentação em aula (cerca de 20m) e entrega de relatório escrito. 

2. Elemento de avaliação individual: 

Duas Fichas de avaliação contínua, realizadas em aula, em cerca de 2 horas. 

Caso o aluno não obtenha uma nota média final de 9,5 nas duas Fichas, não podendo 

obter, em nenhuma delas, nota inferior a 9, terá que apresentar-se a Exame Final, 

também com nota final mínima de 9,5 valores. 

Elementos de Avaliação (Prazos de entrega de trabalhos, ponderação percentual de cada elemento de 

avaliação, requisitos para aprovação na UC, nomeadamente, a classificação exigida em cada elemento de 

avaliação). 

A aprovação na unidade curricular está condicionada à realização com sucesso (nota mínima de 

9,5 valores) de dois elementos de avaliação, sendo obrigatoriamente um dos elementos de avaliação 

individual e o outro de avaliação em grupo. O elemento de avaliação individual tem uma ponderação 

de 65% na nota final e está condicionada à nota ser superior ou igual a 9,5. O elemento de avaliação 

em grupo tem uma ponderação de 35% na nota final e está condicionada à nota ser superior ou igual 

a 9,5.  

Caso os estudantes obtenham sucesso nas duas Fichas de avaliação contínua ficam 

dispensados da realização do exame final. As classificações no elemento de avaliação em grupo 

podem ser guardadas para o ano letivo subsequente. A classificação no elemento de avaliação 

individual é apenas válida no ano letivo corrente. 

As datas do exame dependem da calendarização dos exames da FPUL. 

As datas das Fichas de avaliação contínua e da entrega do trabalho de grupo serão 

oportunamente combinadas com os estudantes durante o semestre. 
 

Regras relativas à melhoria de nota    

As melhorias de nota seguem as regras gerais em vigor na FPUL. 

Regras relativas a alunos repetentes*                                                                                                                                                                                                 

Os alunos repetentes que realizaram o trabalho de grupo com sucesso, exatamente no ano letivo 

anterior, podem manter a nota obtida se o desejarem. 

Exigências relativas à assiduidade e pontualidade *                                                                                                                                                                                                 

As aulas são de regime presencial exigindo-se naturalmente pontualidade e pressupõe-se a 

participação em, pelo menos, dois terços das aulas. 

Regras específicas relativas aos estudantes considerados em situação de exceção (estudantes-
trabalhadores, atletas de alta competição, alunos dirigentes associativos, alunos militares, pais e mães 



 
 

 

estudantes, alunos com necessidades educativas especiais) *                                                                                                                                                                                                 

Número máximo de faltas permitidas para poder fazer a avaliação final: um terço do número total 

de aulas. 

Língua de ensino       

Português, mas o domínio da leitura de Inglês é necessário.                                                                                                                                                                                          

Infrações disciplinares e sanções decorrentes 

De acordo com o Regulamento de Avaliação das Aprendizagens da Faculdade de Psicologia da Universidade de 
Lisboa, consideram-se infrações disciplinares sujeitas a sanções disciplinares os seguintes comportamentos: 
a) Dar, usar ou tentar usar materiais, informação, apontamentos, auxiliares de estudo ou outros objetos e equipamentos 
não autorizados em exercícios académicos; 
b) Ajudar ou tentar ajudar um colega no cometimento de uma infração disciplinar; 
c) Submeter o mesmo trabalho escrito para apreciação em disciplinas diferentes sem autorização dos docentes, mesmo 
que com pequenas alterações; 
d) Apresentar como seu o trabalho de outro; 
e) Inventar ou alterar sem autorização qualquer informação ou citação em trabalhos académicos; 
f) Interferir, alterar ou tentar alterar classificações; 
g) Tentar impedir ou interferir com o bom funcionamento das aulas, do trabalho de investigação ou de outras atividades 
académicas; 
h) Proferir acusações falsas relativamente a docentes ou órgãos de gestão, colegas e funcionários não-docentes da FP-
UL; 
i) Falsificação de assinaturas nas folhas de presença nas aulas, em documentos relativos a elementos de avaliação, e 
em qualquer documento oficial referente ao seu processo e estatuto académico.  

As infrações disciplinares cometidas na realização de qualquer elemento de avaliação podem implicar a anulação do 
mesmo, devendo ser comunicadas ao Conselho Pedagógico, ou consoante a sua gravidade e reiteração, poderão 
traduzir-se em outras sanções, a definir pelo Reitor da Universidade de Lisboa. 

* No caso de se aplicar 


