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CURSO “REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA” 

 

Objectivo da acção: Destacar para a importância da imagem gráfica enquanto veículo de informação 

e comunicação de dados estatísticos. Alertar para os problemas decorrentes da divulgação de 

imagens inadequadas. Fornecer algumas regras de representação gráfica que facilitam a 

comunicação e melhoram a leitura. 

Público-alvo: Pessoas que constroem habitualmente gráficos estatísticos e que dominam o Excel. 

Pressupostos 

 Cada Sessões terá a duração de 3 horas. 

 Prevêem-se duas sessões. 

 A apresentação será feita em Power Point, mas será necessário ter acesso ao Excel durante 

a apresentação para ilustrar alguns casos práticos. 

 Os pontos apresentados terão, sempre que possível, exemplos associados, assumindo-se 

que não existe um único gráfico que consiga apresentar da melhor forma a informação – há 

muitas possibilidades e todas elas são válidas se tiverem em conta o público a que se dirigem 

e o objectivo para que forem construídas. 

 Em certos casos poderão ser apresentados contra-exemplos para ilustrar como se podem 

resolver alguns problemas, e mostrar como certas imagens podem ser enganadoras ou 

incorrectas. 

 Na sessão mais prática, poderão ser apresentados alguns modos de se melhorar e 

redesenhar os gráficos em Excel de forma interactiva, podendo ser mostrado o processo 

desde o momento da selecção dos dados até ao momento em que se considera concluído o 

gráfico. 

 

 

Breve plano de trabalho 

 

A comunicação gráfica e alguns problemas frequentes 1 sessão 

Princípios de desenho gráfico 

Má representação dos dados e contra-exemplos 

Conhecer e manipular as componentes do gráfico 

Breve abordagem aos gráficos mais usados: Barras, Linhas e Circulares  

 

Trabalho prático acompanhado de apontamentos teóricos 1 sessão 

Análise de alguns exemplos da informação produzida 

Discussão sobre os modelos gráficos mais adequados 
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