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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

 Investigação I  
 

Curricular Unit: 

 

 Research I  
 

 

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

 

1.Caraterizar princípios abordagem qualitativa e quantitativa e sua diferenciação;2.Descrever os diferentes tipos de 

estudos.3.Caraterizar os elementos que integram o desenho de investigação; 4.Apresentar os termos população e 

amostra e técnicas de amostragem, possíveis;5. Expor os diferentes instrumentos de colheita de dados, sua 

adequação e potencialidades num contexto de pesquisa qualitativa ou quantitativa; 

COMPETENCIAS:1.Diferenciar os procedimentos próprios de uma metodologia qualitativa e quantitativa;2.Selecionar 

o tipo de estudo de acordo com o problema ou em estudo e, ou questão de partida; 

3.Determinar a amostra num trabalho, operacionalização variáveis;4. Construir os instrumentos de colheita de 

dados dirigidos aos objetivos de estudo e, ajustados à finalidade. 

COMPONENTE TUTORIAL  

- Elaborar o planeamento de um projeto de investigação com todas as suas etapas   
 

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

 

THEORICAL 1. Enunciate allied principles of qualitative and quantitative research approach and how to 

differentiate these; 2.Describe the types of research studies;3.Characterize the key elements related with 

design research and their function and meaning in the research process;4.Introduce the concepts of 

population, sample and sampling technic according the theoretical principles;5.Explain the data collections 

resources, their appropriateness and potentialities on a qualitative and quantitative approach. TUTORIAL: 

1.Planning a research project according their steps 

COMPETENCES 1.Differentiate the procedures related with qualitative and quantitative approach; 

2.Select the type of study; 3.Establish the sample in a research study;4.Do the variable technical 

procedures according their background in a research project and the procedures related with variables 

measures.5.Produce the data collection resources according the study aim and goals. 

TUTORIAL:Do the planning of a research project 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A – Abordagens Qualitativas e Quantitativas. Tipos de Estudo  

B- Fase Metodológica da Investigação 

C - Métodos de Amostragem 
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D - O Problema de Medida em Investigação 

E - Métodos de Colheitas de Dados 

 

 - COMPONENTE ORIENTAÇÃO TUTÓRIA: Planeamento de um projeto de investigação  
 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

A-Qualitative and quantitative approaches. Types of studies  
B - Research Design Phase 
C - Sampling  
D - The problem of Research Measures 
E - Data Collection Methods 
 
F- TUTORIAL COMPONENT : Planning a Research project   
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