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Comentários e Sugestões
“Antes de mais, obrigado Sónia pela iniciativa. É sem dúvida um curso excelente para
introduzir/relembrar os conceitos básicos de Estatística e de utilização do SPSS.
Apesar de acreditar que cada vez mais o tratamento estatístico de dados deve ser
entregue a quem realmente percebe de estatística, os conhecimentos básicos sobre
estatística e SPSS que são transmitidos neste curso são fundamentais, não só para o
tratamento de dados, como para a correcta interpretação de artigos científicos e
pappers, que necessitamos todos os dias. Por esse facto acho que esta iniciativa é
muito importante manter, reformular e quem sabe reestruturar, criando vários níveis.”
“Foi sem duvida uma mais valia este curso. Para mim os conhecimentos de estatística
já estavam perdidos...em 2002, ano em que acabei a licenciatura. Foi uma reciclagem
bastante importante e útil, nesta fase em que estou a construir uma base de dados, foi
uma achega crucial, para posteriormente realizar uma estatística descritiva e inferência
estatística da forma mais correcta. Obrigado Sónia, pela dedicação e vontade de
ensinar e transmitir conhecimentos!”
“Gostei bastante das aulas e sem dúvida que a estatística tem um espaço importante
no nosso conhecimento. Para saber interpretar, há que conhecer o processo da
obtenção do resultado… Obrigada Sónia, excelente trabalho!”
“Em termos gerais, fiquei muito satisfeita com o curso. O curso está muito bem
estruturado e de facto aborda todos os pontos que me pareceram essenciais. Acho que
a plataforma do moodle funciona muito bem para este tipo de cursos e as sessões
presenciais foram muito importantes. Já tinha algumas bases de SPSS, pelo que a
segunda sessão foi a mais útil para mim. Também já tinha algumas noções sobre como
realizar o teste do qui quadrado e o T test, mas não sabia da existência dos
pressupostos e com este curso apercebi-me de muitos erros que fazia e de pormenores
que não dava importância. Foi muito bom aprender a fazer o teste ANOVA e regressão
linear. Como sugestão acho que também seria importante leccionar como se calcula o
Odds Ratio, já que é uma ferramenta muito utilizada em Medicina.”
“Fiquei muito satisfeita com este curso, que me permitiu relembrar alguns aspectos de
SPSS dos quais já não me recordava, bem como aprender mais algumas possibilidades
(que neste software parecem ser quase infinitas...), principalmente na segunda sessão
presencial. Penso que seria uma excelente ideia a realização de formações futuras
sobre SPSS em nível "intermédio" para além desta "iniciação", para uma abordagem
um pouco mais "além" desta primeira formação...”
“Gostaria de sugerir, não só a continuidade deste curso muito útil para quem necessita
de trabalhar com o programa SPSS, como também a criação de um curso nível
avançado de SPSS, que aborde análises de regressão logística, realização de curvas
de sobrevivência, úteis na área da saúde. Obrigada!”
“O curso foi uma excelente maneira de relembrar e reforçar conhecimentos de spss e
estatística, embora gostasse que existisse um mais avançado, de modo a ser capaz de
realizar análises mais complexas, essenciais para a prática investigacional médica.”
“O curso deveria ter uma duração maior, de modo a permitir ao aluno cimentar melhor
os conhecimentos adquiridos e deveria também abordar mais funcionalidades do SPSS
(roc curves, vpp, vpn) tão importantes para a investigação médica. De uma forma geral,
estão de parabéns, pois o curso permite ao aluno adquirir as primeiras bases neste
software de uma forma muito orientada à prática. Gostaria que se organizasse uma
"parte ii" deste mesmo curso”
“Sugiro a distribuição dos slides das sessões presenciais antes das mesmas como
material de estudo (os slides estão muito bem conseguidos e são sem dúvida uma mais
valia).”

