ESTATÍSTICA E BIOESTATÍSTICA
APLICADA A LABORATÓRIOS
DATAS
6, 7, 13 e 14 de abril de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 3 de abril através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
32 Horas de formação
370€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
A importância que a Estatística tem vindo a assumir, enquanto
instrumento indispensável para a obtenção e divulgação de informação, é por demais reconhecida. Naturalmente, essa importância foi incrementada pela utilização de meios computacionais, que
permitem o tratamento célere e eficaz de dados estatísticos.
O QUE VAI APRENDER?
A ação de formação é constituída por dois módulos, o primeiro
incide sobre o estudo de testes de hipótese de médias e de cartas de controlo, e um segundo módulo, onde se focam os temas
da estatística descritiva e da estatística indutiva. Nesta ação de
formação far-se-á uma discussão sobre os métodos estatísticos
numa perspetiva da sua aplicação a casos práticos de laboratório.
Iniciando sempre a discussão de cada um dos temas pela perspetiva da estatística, o foco será dado à sua aplicação aos casos práticos dos laboratórios, pelo que estarão disponíveis mais de uma
centena de exercícios já resolvidos, mas cujo objetivo é resolver
uma parte significativa deles no decorrer do ação de formação.

A QUEM SE DIRIGE?
►
►
►
►

Responsáveis Técnicos de Laboratório;
Investigadores;
Técnicos Laboratoriais;
Profissionais que pretendam desenvolver e aprofundar
os seus conhecimentos no âmbito da estatística para
laboratórios (validação de métodos, incertezas e estudo da
adequação ao uso dos seus métodos de ensaio).

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Entenda os conceitos básicos da teoria das probabilidades e
os conceitos fundamentais da Estatística;
► Aprenda a utilizar as ferramentas mais importantes da
Estatística, que permitem a recolha, organização, resumo e
análise de dados recolhidos experimentalmente.
► Saiba como aplicar estes conceitos e ferramentas às
necessidades do Laboratório, recorrendo à análise de casos
práticos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

1. INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA E BIOESTATÍSTICA
2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA
3. FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO
4. INTERVALOS DE CONFIANÇA
5. TESTES DE HIPÓTESES
6. TESTES DE HIPÓTESES EM RELAÇÃO À MÉDIA
E À PROPORÇÃO
7. TESTES DE HIPÓTESES EM RELAÇÃO A DUAS POPULAÇÕES
8. ANÁLISE DE VARIÂNCIA – ANOVA
9. ANÁLISE DE VALORES ABERRANTES – OUTLIERS
10. CORRELAÇÃO E REGRESSÃO
11. AVALIAÇÃO DOS DESVIOS À NORMALIDADE
12. TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Estatística e Bioest

FORMADOR
ENG.º GUIOMAR MEDEIROS
► Formador, Auditor e Consultor especialista na área dos
Laboratórios
► Docente de Pós-Graduação ISQ/RELACRE
► Licenciado / Doutorado em Eng.ª Química pelo Instituto
Superior Técnico

FORMADOR
INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

