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ANO LETIVO DE 2015-2016 

 
CURSO DE MESTRADO EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

 Unidade curricular:  

DISSERTAÇÃO 

Curricular Unit: 

 Dissertation 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible academic staff member (fill in the fullname):  

Maria da Graça Ribeiro de Sousa Guedes 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

Esta unidade curricular é destinada à elaboração da dissertação que cada aluno terá de apresentar no 

final do curso e orientada por um docente do curso que escolheu e aprovado pela Coordenação. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

This course is intended for the preparation of the thesis that each student will have to 

submit at the end of the course and guided by a teacher of the course you have selected 

and approved by the Steering Committee 

 

Conteúdos programáticos: 

A escolha da temática a desenvolver é pessoal, mas obrigatoriamente com enfoque na saúde e cujos 

trabalhos são desenvolvidos em estreita relação com o orientador, que garantirá os apetos científicos e 

inovadores que caraterizam uma dissertação de mestrado. 

A elaboração da Dissertação deverá respeitar as normas para a sua redação  especificamente definidas 

pelo curso e aprovadas pelo Conselho Científico do ISCS-N, bem como as de carater geral dos mestrados 

do ISCS-N (Regulamento Geral dos Mestrados). A avaliação é feita em sessão pública, por um júri 

nomeado pelo Conselho Científico do ISCS-N, sob proposta da Comissão Coordendora do curso, sendo o 

arguente será sempre um especialista convidado e fora da instituição. 
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Syllabus 

The choice of the theme is to develop personal, but necessarily with a focus on health 

and whose works are developed in close relationship with the supervisor, who will 

ensure the scientific and innovative apetos which feature a dissertation.  

The preparation of the dissertation must comply with the standards for their essay 

specifically defined course and approved by the Scientific Council of the ISCS-N as well as 

the general character of the masters of the ISCS-N (General Regulations of the Masters). 

The assessment is made in open court, by a jury appointed by the Scientific Council of 

the ISCS-N, on a proposal from the Commission course, being the examiners will always 

be a guest expert and outside the institution. 

 

Referências bibliográficas: 

 

Relacionadas com as temáticas que são desenvolvidas pelos alunos e sugeridas pelos orientadores. 

 

 

A regente: 

 


