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Introdução
O Curso de Introdução à Bioestatística dirige-se ao não estatista que pretende 
iniciar-se na prática da análise estatística de dados de investigação clínica. 
Com uma forte componente prática, incluindo o uso de software estatístico, a 
realização de análises de dados, a interpretação de relatórios estatísticos e a 
crítica de artigos com estudos originais, este curso pretende “ensinar a fazer, 
fazendo”.

Objetivos
Este Curso permitirá aos discentes:

 – Apreender e utilizar os conceitos básicos de probabilidade, teste estatístico 
e da análise de dados uni e bivariada, aplicados à Medicina.

 – Analisar e interpretar sob a forma gráfica e numérica os dados observados e 
os resultados obtidos pela aplicação das técnicas estatísticas, sem e com o 
apoio de software estatístico.

 – Saber analisar, interpretar e criticar artigos científicos sobre epidemiologia e 
saúde em geral com componente estatística.

+INFO: http://edu.uepid.org

Destinatários
Este curso destina-se a licenciados em Medicina, Psicologia, Enfermagem, Ciências 
Farmacêuticas, Biologia, Medicina Veterinária, Ciências Biomédicas, Ciências da 
Saúde, Ciências Sociais e Humanas, Matemáticas e outros profissionais da saúde 
que pretendam planear, discutir, realizar ou desenvolver a capacidade crítica na 
análise de dados de investigação clínica e epidemiológica.

Duração/ECTS
O Curso desenvolve-se em 30h letivas presenciais e 194h não letivas, num total 
de 224h de aprendizagem. 

As horas letivas decorrem quinzenalmente, aos sábados de 18 NOV’17 a 3 MAR’18, 
das 9h30 às 13h00.

Este curso tem avaliação de aprendizagem e é creditado em 8 ECTS.

Local
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Edifício Egas Moniz
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Inscrição/Vagas
Deverá enviar o Boletim de Inscrição preenchido para conti-
nua@medicina.ulisboa.pt e mepidemiologia@medicina.ulis-
boa.pt, acompanhado de carta de motivação, cv resumido, cer-
tificado de licenciatura e comprovativo do pagamento.

Inscrições até 16 NOV’17 e limitadas a 8 vagas.

Bolsas de Estágio
Aceitam-se candidaturas a Bolsa de Estágio de Investigação no 
valor de 75% da propina do curso. O processo e os critérios da 
seleção podem ser consultados em: http://edu.uepid.org

O estágio, a decorrer na Unidade de Epidemiologia em horário 
a estabelecer com o participante selecionado, tem um total de 30 
horas e deverá ser concluído em 3 meses.

Avaliação da Aprendizagem
Participação na aula (10%), realização de exercícios em casa 
(30%), e exame final (60%). 

Metodologia de Ensino
Exposições teóricas breves, complementadas com demonstrações 
do processo de análise de dados, exercícios em computador 
durante a aula e para casa e discussão de relatórios e crítica 
de artigos em grupo. Os exemplos e exercícios utilizados nas 
aulas são de estudos reais ou adaptados de investigação clí-
nica e epidemiológica.

Avaliação da Formação
A avaliação da satisfação com a formação será feita por ques-
tionário online aos participantes.

Certificação
Os participantes que concluírem o curso com aproveitamento 
e assiduidade (75% do curso) poderão requerer um certificado 
de aproveitamento. Este Curso está integrado na 9ª Edição 
do Mestrado em Epidemiologia, com créditos reconhecidos 
durante 2 anos.

2017
NOV | 09h00 - 13h00 
18 Introdução à Estatística e Bioestatística.

Tipos de variáveis. Bases de Dados. Tratamento de dados. Introdução aos softwares estatísticos (SPSS, R, outros).

DEZ | 10h00 - 13h30

16 Análise exploratória de dados univariados, bivariados contínuos e bivariados categóricos. 
Distribuições mais usadas (Binomial, Poisson e Normal).

2018
JAN | 09h00 - 13h30

06 Estimação - Intervalos de Confiança (uma amostra e duas amostras).
Testes de hipóteses (uma amostra e duas amostras).

20 Estimação - Intervalos de Confiança (duas amostras). 
Testes de hipóteses (duas amostras).

FEV | 09h30 - 13h30 e 09h00-13h00

03 Testes Qui-quadrado. Análise, interpretação e crítica de artigos científicos sobre epidemiologia e saúde em 
geral com componente estatística.

17 Análise, interpretação e crítica de artigos científicos sobre epidemiologia e saúde em geral com componente 
estatística (cont). Revisões. Aula de dúvidas.

MAR | 09h30 - 13h00

03 Avaliação.

PROGRAMA    2017/18
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NOV17/MAR18
DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Profissional

Licenciatura                                                                                                       E-mail

Candidato-me a Bolsa de Estágio de Investigação                       
Pode candidatar-se até 15 NOV’17                                                    
Valor da inscrição com atribuição de bolsa: 93.75€.  
O pagamento poderá ser efetuado após a decisão sobre a atribuição de bolsa

VALOR DA INSCRIÇÃO

Valor: 375 € (para inscrições até 15 NOV’17, a propina tem o valor de 300€) | inscrições limitadas a 8 participantes

Pagamento por Transferência Bancária
Santander Totta - IBAN PT50 0018 0000 3666 5472 0018 0

RECIBO

Nome                                                                                                        Contribuinte

INSTRUÇõES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento e restante documentação para:

continua@medicina.ulisboa.pt
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