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Programa de Formação 

Nos termos do Código do Direito de Autor, é expressamente proibida a reprodução, no todo ou em parte, da presente 

obra sem autorização da REALSOCIAL. 

 



 

 

Formação – REALSOCIAL  Versão 1 06 e 13/04/2019 
Página 2 de 5 

 

 

Designação do 

Curso 

ANALISE ESTATÍSTICA DE DADOS 

COM O IBM-SPSS 

Duração 

 15h 
 

 

Objetivos 

Gerais 

Pretende-se que os formandos sejam capazes de: 
 

• Desenvolver competências na implementação da análise de dados com o sotftware 
SPSS. 

 
 
 

 

Objetivos 

Específicos 

No final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

• Elaborar e codificar um questionário para posteriormente criar um ficheiro de dados 
em SPSS; importar dados para SPSS criados noutro tipo de software;  

• Efetuar modificações sobre os dados - Seleção de dados; filtrar a base de dados; 
cálculo de novas variáveis; recodificação de variáveis; recodificação automática, etc.;  

• Efetuar análises descritivas que permitam uma primeira análise dos dados - tabelas 
de frequência, cálculo das medidas de localização, dispersão, representações gráficas, 
cruzamento de variáveis, etc.;  

• Realizar inferências dos resultados através da realização de testes de hipó- teses 
(paramétricos e não-paramétricos); efetuar análises de variância (ANOVA) para inferir 
sobre as diferenças dos valores médios ou de tendência central;  

• Aplicar as técnicas de análise multivariada exploratória de dados para obter 
informação de apoio à tomada de decisões - Análise Fatorial de Componentes 
Principais e Correspondências múltiplas (ACM);  

• Identificar qual (ais) as variáveis explicativas num modelo de regressão simples ou 
múltiplo. 

 

Módulos | Conteúdos 

MÓDULO I - INTRODUÇÃO AO IBM-SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES) 

1.1 Os separadores de Visualização de Variáveis e Visualização de Dados 

1.2 Os separadores de Visualização de Variáveis e Visualização de Dados 

1.3 Criação e apresentação de etiquetas de valor 

1.4 Tipos de arquivos do IBM-SPSS - Arquivos de dados (.sav), Arquivos de saída (.spv) e Arquivos de sintaxe (.sps) 

1.5 Exclusão e disposição de variáveis no IBM-SPSS 

1.6 Ordenação de uma ou mais variáveis no IBM-SPSS 

1.7 Cálculo e transformação de variáveis 

1.8 Modificação das opções padrão do IBM-SPSS 

MODULO II - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM SINTAXE 

2.1 Utilização de menus versus sintaxe 

2.2 Ficheiro de sintaxe 

2.3 O editor de sintaxes 

2.4 Execução de um ficheiro de sintaxe 
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2.5 Criações e transformações de variáveis com sintaxes 

MODULO III - ESTATÍSTICA DESCRITIVA COM O IBM-SPSS 

3.1 Tabelas de frequência  

3.2 Métodos gráficos 

3.3 Mediadas descritivas de localização, tendência central e de dispersão 

3.4 Correlação 

3.5 Tabelas de dupla entrada  

Total de Horas: 15 HORAS 
 

Destinatários 

Técnicos de Serviço Social, Psicólogos, Sociólogos, Doutorandos, Mestrandos, Licenciados, 

Estudantes universitários nas áreas das ciências sociais, das ciências da saúde, etc., e todos 

aqueles que pretendam utilizar o SPSS para a realização de análise estatística de dados, 

independentemente da sua área de formação. 
 

Técnicas 

Pedagógicas 

Serão aplicadas as seguintes técnicas pedagógicas: exposição, formulação de perguntas, debate, 

exercícios práticos de sistematização de conteúdos, brainstorming, entre outros. 

 

Metodologias 

de Formação  

Os métodos e técnicas aplicados na ação de formação serão adequados ao público-alvo.  

A formação é conduzida de forma interativa e terá um teor essencialmente prático, 

compreendendo exposições formais, estudo de casos e realização de exercícios. Os métodos 

utilizados serão essencialmente o demonstrativo e o ativo.  

Cada participante deverá trazer o seu computador onde deverá instalar a versão de software SPSS 

que dias antes será encaminhado para cada participante.   
 

Metodologia 

de Avaliação 

 

 

Em termos de metodologia pedagógica de avaliação, pretende-se que o curso inclua três 

dimensões de avaliação dos formandos: avaliação diagnóstica; avaliação formativa e avaliação 

sumativa. 

✓ A avaliação diagnóstica basear-se-á na mobilização por parte do formador de um 

conjunto de técnicas pedagógicas que permitam fazer o controlo de pré-requisitos em 

termos dos conhecimentos de partida dos formandos e em relação às temáticas a 

abordar. 

✓ A avaliação formativa refere-se à avaliação a realizar ao longo do curso, através do 

acompanhamento da aprendizagem dos formandos no plano dos saberes adquiridos. Tal 

acompanhamento será feito através da realização de exercícios de consolidação de 

conhecimentos, de questões de consolidação, entre outros. Esta componente de 

avaliação terá o peso de 70% na avaliação final do curso. 

✓ No que se refere à avaliação sumativa, será realizada através de exercícios de avaliação, 

realizados ao longo do curso, consolidando todos os conhecimentos adquiridos. Esta 

componente de avaliação terá o peso de 30% na avaliação final do curso. 
 

A escala utilizada nos exercícios de sistematização e de avaliação final aplicados será expressa em 

termos quantitativos na escala de 1 a 5 e será convertível para uma escala qualitativa de 1 – Muito 

Insuficiente, 2 – Insuficiente, 3 – Suficiente, 4 – Bom e 5 – Muito Bom.  
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A classificação atribuída aos formandos no final do cursos traduz-se em: “Com Aproveitamento” 

e “Sem Aproveitamento”.  
 

Considera-se que um formando teve aproveitamento no curso quando a sua classificação final for 

igual ou superior ao 3, correspondendo em termos qualitativos a “Suficiente”. 

O aproveitamento dos formandos no curso fica ainda condicionado à verificação da assiduidade, 

que deverá ser de 95%, dado o seu carácter contínuo. 
 

Modalidade 

de Formação  
Formação Contínua 

 

Forma de 

Organização 
Formação Presencial 

 

Formadores 

FILIPA LOPES GOMES  

Licenciada em Matemática Aplicada - ramo científico. Pós-graduada em Marketing Research/ 

Intelligence pela Universidade Católica Portuguesa. Em 2017 concluiu a Especialização em Gestão 

e Fiscalização, pelo Instituto Superior de Gestão Bancária. Diretora-Geral, desde 2004, da empresa 

Stat – Estudos de Mercado e Consultoria. Em 2017 fundou a empresa Robocode Generation, 

especializada no ensino de programação e robótica, a crianças e jovens. Integra, desde 2016, o 

Conselho Fiscal do Crédito Agrícola de Trás-os-Montes e Alto Douro. Formadora certificada nas 

áreas de Marketing Research, Business Intelligence, Web Analytics; Big Data Analysis e 

Information Technology.. 

PEDRO MOTA VEIGA 

Licenciado em Probabilidade e Estatística pela Universidade de Lisboa; Pós-Graduado em 

Economia Aplicada pela FEUC e Doutor em Gestão pela UBI. Docente na Universidade Católica 

Portuguesa e na Escola Superior de Viseu. Investigador no NECE-UBI. Research and Statistics 

Manager na Curva de Gauss. Formador certificado nas áreas de Statistics and Reliabilty, SPSS, 

Information Technologies, Management, Quality, Mathematics 

 

Certificado 

A REALSOCIAL emite um Certificado de Formação Profissional em consonância com a legislação 

em vigor, de acordo com o disposto na Portaria nº 474/2010 de 8 de julho, através da plataforma 

SIGO, no prazo máximo de 15 dias uteis. 
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Inscrições 

1. As inscrições nos cursos podem realizar-se presencialmente nas instalações da REALSOCIAL, 

através de e-mail ou contacto telefónico; 

2. No processo de inscrição são entregues pela REALSOCIAL: a ficha de inscrição e o programa de 

formação do curso, sendo que a ficha de inscrição deverá ser devolvida devidamente 

preenchida (info@realsocial.pt); 

3. A inscrição dos formandos só se efetiva após seleção dos mesmos pela Coordenação 

Pedagógica. Os formandos serão sempre selecionados de acordo com o perfil de 

enquadramento definido para cada curso, caracterizado no respetivo programa de formação. 

O formando apenas deverá efetuar pagamento do valor de curso após indicação pela 

REALSOCIAL, via e-mail, de candidatura ACEITE; 

4. Em caso de situação de empate, constitui critério do processo de seleção a data de receção da 

ficha de inscrição; 

5. O processo de inscrição só é oficializado com o pagamento do valor do curso e a receção do 

respetivo comprovativo; 

6. O processo de inscrição culmina com celebração de um contrato de formação, que reitera as 

condições de frequência do curso pelo formando; 

7. É assegurada a confidencialidade de todos os dados recolhidos, aquando do processo de 

inscrição. 
 

Informações 

Adicionais 

1. É responsabilidade da REALSOCIAL a definição do cronograma e horário da formação, bem 

como a sua eventual alteração, sendo que tal será atempadamente divulgado aos formandos 

inscritos (máximo 48 horas); 

2. Nas situações em que a REALSOCIAL se veja obrigada a alterar os horários ou local de 

realização da formação e esta situação se verifique incompatível para o formando, a 

REALSOCIAL compromete-se a devolver a importância cobrada ou a aplicá-la em outra 

inscrição; 

3. A realização dos cursos encontra-se condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo 

que a REALSOCIAL reserva-se no direito de cancelar ou adiar a realização das ações de 

formação, caso o número de participantes inscritos seja insuficiente. Neste caso, a 

REALSOCIAL irá proceder à devolução do valor já liquidado, sempre que os participantes não 

demonstrem interesse em aguardar pelo início do curso nas novas datas indicadas; 

4. Em caso de desistência do formando, comunicada até 15 dias antes da data de início do curso, 

por via escrita, será devolvido o total do valor liquidado. Caso a desistência ocorra entre o 

14º e o 6º anterior ao início do curso, será devolvido 50% do valor liquidado. Caso a 

desistência ocorra nos 5 dias anteriores ao início do curso, não haverá lugar à devolução dos 

valores já liquidados até essa data. Esta condição é igualmente aplicada nos casos em que a 

inscrição do formando aconteça nos 14 dias anteriores ao início efetivo do curso. 

5. Para esclarecimentos adicionais contactar: +351 259 308 200// 916 750 528// 

info@realsocial.pt 
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