
Curso de Programação em Python – Módulo 2

Nota prévia

Este curso complementa os conteúdos do módulo 1 que não foram abordados devido à
extensão e complexidade da matéria, e introduz novas noções nomeadamente quanto à
análise  de  dados  e  utilização  da  ferramenta  Anaconda,  de  forma  a  sedimentar  os
conhecimentos  então  adquiridos  e  completar  o  programa  que  seguidamente  se
apresenta.

Destinatários

Utilizadores de informática em geral e profissionais da especialidade, programadores,
docentes e estudantes do ensino superior e técnico-profissional. 

Objetivos 

Saber: 

 Utilizar bibliotecas (Pandas, Numpy, Scipy, Seaborn, Maths, Statistics) 
 Aplicar os conhecimentos de modo a resolver os problemas propostos.
 Evoluir técnicas e conceitos de computação para o desenvolvimento de um pro-

jeto aplicando algoritmos.
 Noções básicas de análise de dados.  

Fazer: 

 Desenvolver programas, tendo em conta o tempo de complexidade;
 Desenvolver algoritmos;
 Ler código e conseguir corrigi-lo;
 Utilizar ferramentas de programação para a construção de gráficos e interpretá-

los.

Desenvolver: 

 Hábitos de programação;
 Preocupação com a organização e legibilidade do código;
 Capacidade de desenvolver código com melhor tempo de complexidade;
 Capacidade de manipular dados e interpretá-los da forma mais vantajosa.

Conteúdo

 Aprender noções básicas de análise de dados;   
 Desenvolver código com melhor tempo de complexidade;
 Legibilidade e organização de código;
 Funções, módulos e classes;
 Estruturas de dados: Séries,  Dataframe;         
 Obter informações de um sistema de arquivo;



 Manipulação de dados nos vários tipos de ficheiros;
 Bibliotecas para manipulação e visualização de dados;
 Iterações e condições;
 Utilização da ferramenta Anaconda para programar em Jupyter Notebook e Py-

Charm;         

Local, duração, datas

Local: online, através da plataforma Teams. O link será enviado na véspera do curso. 

Duração: 15 horas

Datas e horários: 22, 23, 24, 27 e 28 de Junho das 18,00 h às 21,00 h

Formador

Beatriz Gonçalves, licenciada em Engenharia Informática e de Computadores, Master
em Data  Science  and Advenced Analytics,  participação  em projetos  de informática,
elaboração de sites e aplicações para Universidades e Empresas.

Comparticipação : Sócios 70 €, Não sócios 100 €, Estudantes 45 €. 

Inscrições e pagamento

Através dos telefones 218473059, 966051110 ou para o endereço engenheiro@sers.pt,
indicando as suas referências: Nome completo, NIF, telefone e e-mail. O pagamento
será feito para o

IBAN: PT 50 0033 0000 0078 0132 0710 7

Caso o pagamento não seja efetuado pelo próprio Formando deverá ser indicado a quem 
se refere.

No final os formandos receberão um DIPLOMA atestando a sua participação nesta ação
de formação. 

Melhores cumprimentos

O Diretor de Formação

mailto:engenheiro@sers.pt

