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ANO LETIVO DE 2015-2016 

 
CURSO DE MESTRADO EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

 Unidade curricular:  

Seminários Temáticos 

Curricular Unit: 

 Thematic seminar 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

José Augusto Marinho Alves 

 

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

  O objetivo primordial desta unidade curricular é de apetrechar os alunos de conhecimentos acerca de várias 

temáticas pertinentes para apoiar o desenvolvimento dos trabalhos das Dissertações, como também para 

enriquecer a sua formação, complementando saberes já propiciados no ano letivo anterior. 

Os assuntos a abordar direcionam-se portanto para conteúdos dependentes das problemáticas que são objeto 

dos trabalhos das Dissertações e, eventualmente, já abordados durante o curso de mestrado, mas que, pela 

constante evolução do conhecimento científico, mereçam ser melhor e mais aprofundadas. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

he primary objective of this course is to equip students with knowledge about various topics 

relevant to support the development of the work of dissertations, as well as to enrich their 

education, complementing knowledge has propitiated the previous school year.  

Topics to be covered therefore are directed to content-dependent issues that are the subject of 

the proceedings of Dissertations and possibly already addressed during the master course, but 

for the constant evolution of scientific knowledge, deserve to be better and deeper. 
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Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Temáticas escolhidas anualmente e em função dos objectos de estudo envolvidos nas problemáticas que 

serão desenvolvidas nas dissertações, que são da escolha do aluno e a concordância da Coordenação do 

curso. 

Syllabus 

Theme chosen each year and depending on the study objects involved in the problems that will 

be developed in dissertations, which are the choice of the student and the agreement of the 

Coordination of the course. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

A fornecer em cada conferência temática 

 

O regente: (data e nome completo): 


