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Objectivos 

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

alunos de mais conhecimentos metodológicos, introduzindo métodos estatísticos não paramétricos, 

que permitam o desenvolvimento de projectos de investigação e análise de dados neste domínio.  

Aumentar a capacidade dos alunos analisarem e interpretarem sob a forma gráfica e numérica os 

dados observados e os resultados obtidos pela aplicação de métodos estatísticos não paramétricos, 

com ou sem o apoio de software estatístico adequado.  

Competências a desenvolver  

- Saber identificar variáveis e escalas de medida num problema de investigação; 

- Saber conduzir um processo de amostragem, recorrendo, por exemplo à utilização de programas 

de computador;  

- Saber recolher informação/dados a partir de fontes diferenciadas; 

- Compreender a análise de dados na leitura de artigos científicos; 

- Escolher adequadamente entre diferentes técnicas de análise de dados, nomeadamente entre 

técnicas paramétricas e não paramétricas, de acordo com a natureza dos dados em análise e os 

seus pressupostos; 

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

competências de comunicação, recolha e análise de informação.  

- Saber utilizar a linguagem estatística de forma clara e correta. 

Pré-Requisitos (Precedências) * 
É aconselhável a frequência e aprovação nas unidades curriculares Introdução às Probabilidades 

e Estatística Aplicadas à Psicologia e Estatística Aplicada à Psicologia. 
 

Conteúdos programáticos: 

▪ Introdução. Revisão sobre medidas e coeficientes para analisar relações entre variáveis 

qualitativas (Coeficiente de Correlação Ordinal de Spearman; Coeficiente de Correlação Tau de 

Kendall; Medidas de Associação; Outros coeficientes).  

▪  Análise de Dados Categorizados: Tabelas de Contingência; Testes do Qui-Quadrado: Teste de 

Ajustamento; Teste de Independência e Teste de Homogeneidade. Teste Exato de Fisher; Teste 

de McNemar; Teste de Cochran. 



▪ Transformação dos dados observados em ordens e os testes paramétricos e não paramétricos. 

▪  Testes Não Paramétricos para Amostras Emparelhadas: Teste dos Sinais; Teste de Wilcoxon; 

Teste de Friedman.  

▪  Testes Não Paramétricos para Amostras Independentes: Teste de Wilcoxcon-Mann-Whitney; 

Teste de Kruskal-Wallis; Abordagem não paramétrica da ANOVA e da MANOVA. 
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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 actividades 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) 

A aprovação na disciplina é condicional à realização de 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 1h30. 

Caso o aluno não obtenha uma nota média final mínima de 9,5 valores nas 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 (Propostas de datas de avaliação, prazos de entrega de trabalhos, ponderação percentual de 
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.                                                                                                                                                                

Exigências relativas à assiduidade * 

As aulas são de regime presencial e pressupõe-se a participação em, pelo menos, dois terços.                                                                                                                                                            

Regras específicas relativas aos estudantes considerados em situação de excepção (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..  
 

* No caso de se aplicar 


