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Enquadramento Curricular e Objetivo geral da UC  
Inserida na área de Fundamentos Quantitativos da Psicologia, esta UC contempla tópicos avançados de 
Estatística que são relevantes na investigação em Psicologia, tais como análise da variância multivariada, 
regressão logística, regressão múltipla, análise de moderação e mediação, análise fatorial exploratória e 
análise exploratória de dados longitudinais. 
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1- Executar uma análise da variância multivariada.  
2- Aplicar técnicas de regressão múltipla e de regressão logística. 
3- Analisar as características psicométricas de instrumentos psicológicos.  
4- Aplicar métodos de análise de moderação e mediação. 
5- Executar uma análise exploratória de dados longitudinais 
6- Utilizar software no trabalho com dados provenientes de investigação da Psicologia. 
7- Interpretar os resultados das análises estatísticas efetuadas. 
Conteúdos programáticos 
1- Distribuições multivariadas. 
2- Análise da variância multivariada (MANOVA). 
3- Regressão múltipla. 
4- Regressão logística. 
5- Análise de moderação e mediação. 
6- Análise das características psicométricas de instrumentos psicológicos. 
7- Análise exploratória de dados longitudinais. 
Metodologias de ensino 
As aulas compreendem a exposição da matéria acompanhada de exemplos, bem como a resolução de 
exercícios e problemas práticos. 
Metodologias de avaliação 
A avaliação ao longo do semestre recorrerá a um mínimo de dois elementos de avaliação, podendo incluir 
testes e/ou trabalhos, com percentagens entre 20% e 60% cada (por exemplo dois testes, cada um para 
40% e um trabalho para 20%).  
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