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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM RADIOLOGIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Terminologia da Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

Health Terminology 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

O primum movens desta valência curricular reside na leitura, escrita e fundamento etimológico da lexicologia da 

Radiologia ,procurando-de, desta forma, apresentar as gramáticas sincrónica e diacrónica da linguagem 

científica,desde a língua materna,ao grego,passando pelo latim,por forma a que o corpo discente aplique a 

fonética,morfologia e sintaxe dos termos científicos.O objectivo será que o aluno adquira competências linguísticas, 

necessárias e suficientes, afim de se expressar,oral ou escrituristicamente, de forma correcta, para elaborar 

relatórios corretamente escritos de Imagiologia e expressar-se  em Congressos e Simpósios 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

The primum movens this valence curriculum lies in reading, writing and etymological basis of lexicology of 

Radiuology , trying to thereby present the synchronic and diachronic grammar of scientific language, since 

the language, the Greek, through the Latin, so the student body applies phonetics, morphology and syntax 

of terms científicos.O aim is that the students acquire language skills, necessary and sufficient in order to 

express themselves, orally or scripturally, correctly, or in reports of Imagiology , or in Congresses and 

Symposia 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Escrita,pronúncias,regras,estudo gramatical greco-latinos e aspectos etimológicos; Helenismos  em Imagiologia 

(Tumores benignos e malignos);Morfologia,sintaxe,estilística e metodologia do trabalho científico;relações entre 

definições etimológicas e operativas; aplicações e fundamentos lógicos;Gramática Sincrónica dos Sindromos das 

Ciências Médicas aplicados à Imagiologia; Metodologia do Trabalho Científico: Escrita Correta da  redação de 

relatórios cientíticos em Radiologia.  
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Writing, pronunciation, rules, grammatical study Latin and Greek etymological aspect; Helenisms  of 

Imagiology.  Radiology (benign and malignant tumors), morphology, syntax, stylistic and methodology of 

scientific work; etymological relations between definitions and operative; applications and 

rationale;Synchronic grammar of syndromes , and  Radiological  Sciences, Methodology of Scientific Work.      
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