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Criação de Unidade Curricular  

Fundamentação 
da proposta: 

O Curso de Pós-Graduação em Serviço Social na Saúde pretende dotar os 
estudantes de competências que lhes permitam designadamente fazer 
diagnósticos e desenhar planos de intervenção social. A unidade curricular de 
Métodos de Análise de Dados permite ampliar essas competências numa 
dimensão metodológica-estatística. A recolha e análise de dados contribuem para 
fundamentar as propostas a desenvolver pelos profissionais da área do Serviço 
Social. 

Nota: Esta UC integra o curso de mestrado em Serviço Social desde 2015 

Docente 
responsável:  

Helena Carvalho 

Docência Helena Carvalho 

 

 
FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):  Métodos de Análise de Dados 

Name (en): Methods of Data Analysis 

Créditos ECTS:  6 

Departamento:  Métodos de Pesquisa Social 

Escola: Sociologia e Políticas. Públicas 

Curso em que é obrigatória: Mestrado em Serviço Social/ Pós-Graduação Serviço Social na Saúde 

Curso em que é optativa: TEP nos restantes Mestrados da ESPP 

Optativa livre:  

Área científica:  Estatística e Análise de Dados em Ciências Sociais 

Nível:  1.º Ciclo  2.º Ciclo  3.º Ciclo   

Língua(s) de ensino: Português 

Tipo:  Semestral 

Horas de Contacto: 21h 

Teóricas (T): 0.0  

Teóricas-Práticas (TP): 20.0 

Laboratório (PL): 0.0  

Seminário (S): 0.0  

Trabalho de Campo (TC): 0.0  

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 1.0  

Outras (O): 0.0  

Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 20 + 1 + 129 = 150 
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No FÉNIX os campos acima são editáveis exclusivamente pela Gestão Curricular 

 
Pt En 

Pré-requisitos (1000 caracteres):  Pre-requisites: 

Não se aplica 
 

None 
 

Objetivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

Esta unidade curricular tem por objetivo apresentar 
métodos de análise de dados que permitam descrever 
e testar relações entre duas ou mais variáveis, 
privilegiadamente relações de dependência.  
Dada a inserção da UC em cursos de mestrado 
pretende-se assim desenvolver conhecimentos e 
competências nos alunos com vista à 
operacionalização dos modelos de análise que 
desenvolvem, designadamente, no seu trabalho de 
dissertação. 
O desenvolvimento dos diferentes métodos contempla 
também uma vertente mais aplicacional, construindo 
situações de análise com apoio de um software de 

estatística (SPSS). 

The main objective of this course is to present several 
methods of data analysis for describing and testing 
dependent relations between two or more variables.  
Given the inclusion of this course in the master's 
program aims to develop knowledge and skills in 
students to handle with the analytical models 
developed in their thesis. 
The practical / empirical component is also present in 
the management of the methods supported by the 
statistics (SPSS) software. 

Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

OA1 | Definir conceitos de estatística 
OA2 | Justificar a adequabilidade de testes 
paramétricos e não-paramétricos 
OA3 | Atualizar e aprofundar conhecimentos sobre 
testes paramétricos e não-paramétricos 
OA4 | Adquirir e desenvolver conhecimentos sobre 
regressão linear  
OA5 | Aplicar testes e calcular coeficientes de 
correlação  
OA6 | Aplicar a regressão linear 
OA7 | Analisar e interpretar os resultados das diversas 
modelações 
OA8 | Apresentar e discutir os resultados em contexto 
de tese/artigo científico  
 

LG1 | Organise statistical concepts  
LG2 | Evaluate the adequacy of parametric and non-
parametric tests 
LG3 | Upgrade and deepen knowledge of parametric 
and non-parametric tests 
LG4 | Acquire and develop knowledge of linear 
regression 
LG5 | Apply tests and correlation coefficients  
LG6 | Apply linear regression 
LG8 | Analyze and interpret the results of different 
models 
LG9 | Report and discuss results in a thesis/ paper 
context 
 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 

 
1. Sistematização de um glossário de estatística 
2. Modelação para comparação de grupos 

2.1. Comparação entre dois grupos  
2.2. Comparação entre k grupos  
2.3. Operacionalização com software de estatística 
2.4. Reportar resultados em tese/artigo 

3. Validação da relação entre pares de variáveis 
3.1. Variáveis categorizadas  
3.2. Variáveis ordinais e quantitativas 
3.3. Variáveis quantitativas 
3.4. Operacionalização com software de estatística 
3.5. Apresentação de resultados em relatório/artigo 

4. Modelação de relações de tipo linear 
4.1. Modelo de regressão linear simples 
4.2. Modelo de regressão linear múltipla 
4.3. Operacionalização com software de estatística 
4.4. Reportar resultados em tese/artigo. 

 
 
 
 

 
1. Develop a statistical glossary 
2. Models for comparing groups 

2.1. Comparing two groups  
2.2. Comparing k groups 
2.3. Applying software statistics 
2.4. Reporting results in a thesis/paper 

3. Validation of the relationship between pairs of 
variables  
3.1. Categorical variables  
3.2. Ordinal and metric variables 
3.3. Quantitative variables  
3.4. Applying software statistics 
3.5. Reporting results in a thesis/paper 

4. Modelling linear relations 
4.1. Simple linear regression model 
4.2. Multiple linear regression model  
4.3. Hieraquical linear regression 
4.4. Reporting results in a thesis/paper 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos 
programáticos com os objetivos da UC: (1000 caracteres):  

Demonstration of the syllabus coherence with the 
curricular unit’s objectives: 
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Os objetivos de aprendizagem (OA) definidos para esta 
UC são concretizados em conteúdos programáticos 
(CP) conforme as ligações seguintes: 
 
OA1 | Ponto 1 
OA2 | Pontos 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 
OA3 | Pontos 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 
OA4 | Pontos 4.1 | 4.2 
OA5 | Pontos 2.3 | 3.4 | 4.3 
OA8 | Pontos 2.4 | 3.5 | 4.4 
 
 

The learning goals are linked with the program as follow:  
 
LG1 | Item 1 
LG2 | Items 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 
LG3 | Items 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 
LG4 | Items 4.1 | 4.2 
LG5 | Items 2.3 | 3.4 | 4.3 
LG8 | Items 2.4 | 3.5 | 4.4 
 
 

Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

A avaliação periódica inclui: 

1. Exercício individual – 65% 

2. Trabalho de grupo com utilização de software 
de Estatística – 35%; 

Com: 

- Nota mínima no exercício: 8,0 valores  

- Nota mínima no trabalho de grupo:10 valores 

A avaliação por exame resulta da ponderação de duas 
componentes com as mesmas características das da 
avaliação periódica. 

 

The periodic evaluation includes two components: 

1. An individual test (65%); 
2. A group report (using SPSS software) with a 35% 

weight  

Students must obtain a minimum grade of: 

− 8.0 in the individual test 

− 10.0 for the report.  

The evaluation by final examination has the same two 
components as the periodic evaluation. 

 

Processo de ensino-aprendizagem (500 caracteres):  Teaching methodology: 

O estudo individual, tendo por base a bibliografia 
sugerida, será orientado e apoiado em:  
- Aulas teórico-práticas mais centradas na 

apresentação e desenvolvimento dos métodos de 
análise de dados; e na apresentação e discussão 
de aplicações; 

- Aulas laboratoriais destinadas à aplicação dos 
diferentes métodos, recorrendo ao software de 
estatística (SPSS) e, ainda, à apresentação de 
resultados em tese/artigo; 

Há sessões tutoriais para esclarecimento de dúvidas e 
acompanhamento dos trabalhos. 
 

Individual study, based on the suggested bibliography, will 
be oriented and supported by: 
- Classes focused on the conceptual approach of the 

data analysis methods. Several examples are also 
presented and discussed; 

- Laboratory classes – in this type of classes allow 
students conducted the different methods using SPSS. 
They also learn how to report the results in a 
thesis/paper. 

There are tutorials sessions to support the final report. 

 

Demonstração da coerência das metodologias 
de ensino com os objectivos de aprendizagem 
da UC: (3000 caracteres):  

Demonstration of the coherence between the 
teaching methodologies and the learning 
outcomes: 

As metodologias de ensino estão em articulação 
com os objetivos de aprendizagem (OA) da UC da 
seguinte forma:  

1. Nas aulas de apresentação e aprendizagem 
dos métodos de análise dos dados são 
desenvolvidas as competências previstas nos 
seguintes objetivos de aprendizagem: OA1 | 
OA2 | OA3 | OA4 | OA7; 

2. As aulas mais focadas na aplicação dos 
métodos estão em articulação com os 
objetivos de aprendizagem: OA5 | OA6 | OA8. 

 
 

The teaching-learning methodologies are linked 
with the learning goals in the following manner: 

1. In lessons focused on the presentation and the 
learning of data analysis methods are developed 
skills related to the learning goals LG1 | LG2 | LG3 
| LG4 | LG7; 

2. In the lessons more focused on applications are 
developed the skills related with the learning goals 
LG5 | LG6 | LG8. 
 

Observações:   
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Bibliografia: 

Básica (1000 caracteres) 

Maroco, J. (2014). Análise Estatística com o SPSS Statistics, Pero Pinheiro, ReportNumber., 6ed. 

Maroco, J. e Bispo, R. (2003). Estatística aplicada às ciências sociais e humanas, Lisboa, Climepsi 

Editores. 

Tabachnick, B. e Fidell, L. (2006). Using Multivariate Statistics, USA, Person International Edition, 5ª ed. 
 

Complementar (máx. 50 títulos) 

 
 
 
 

Indicar para cada tipo de metodologia adoptada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T - Ensino teórico; TP - 
Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S – Seminário; E – Estágio; OT - 
Orientação tutorial; O - Outra) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstração da coerência das metodologias de 
ensino com os objectivos de aprendizagem da UC: 
(3000 caracteres):  

Demonstration of the coherence between the teaching 
methodologies and the learning outcomes: 

As metodologias de ensino estão em articulação com 
os objetivos de aprendizagem (OA) da UC da seguinte 
forma:  

3. Nas aulas de apresentação e aprendizagem dos 
métodos de análise dos dados são desenvolvidas as 
competências previstas nos seguintes objetivos de 
aprendizagem: OA1 | OA2 | OA3 | OA4 | OA7; 
4. As aulas mais focadas na aplicação dos 
métodos estão em articulação com os objetivos de 

The te aching-learning methodologies are linked with the 
learning goals in the following manner: 

1. In lessons focused on the presentation and the learning of 
data analysis methods are developed skills related to the 
learning goals LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG7; 

2. In the lessons more focused on applications are 
developed the skills related with the learning goals LG5 | 
LG6 | LG8. 
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aprendizagem: OA5 | OA6 | OA8. 
 
 

 

Observações:   

 
 
 

 

Bibliografia: 

Básica (1000 caracteres) 

Maroco, J. (2014). Análise Estatística com o SPSS Statistics, Pero Pinheiro, ReportNumber., 6ed. 

Maroco, J. e Bispo, R. (2003). Estatística aplicada às ciências sociais e humanas, Lisboa, Climepsi Editores. 

Tabachnick, B. e Fidell, L. (2006). Using Multivariate Statistics, USA, Person International Edition, 5ª ed. 
 

Complementar (máx. 50 títulos) 

 
 
 

 

Indicar para cada tipo de metodologia adoptada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T - Ensino teórico; TP - 
Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S – Seminário; E – Estágio; OT - 
Orientação tutorial; O - Outra) 
 
 
 
 
 




