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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL 

 

 Unidade curricular:  

Relatório de estágio 

Curricular Unit: 

 Internship report 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

José Manuel da Silva Mendes 

 

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

Implementar um relatório efectuado pelos alunos com qualidade científica elevada e com contributo científico 

para a área da Reabilitação Oral, de acordo com a prática clínica efectuada, seguindo as características de um 

relatório académico. Desenvolver competências básicas de gestão de um relatório de estágio. Aplicar 

metodologias avançadas de avaliação qualitativa ou quantitativa. Desenvolver capacidade de escrita de textos 

científicos inclusive estruturado segundo o característico de um relatório de estágio. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

This Unit aims to implement a report elaborated by students with high scientific quality and 

contribute to the field of Oral Rehabilitation, according to clinical practice carried out accordingly 

to the standard characteristics of an academic report. Additionally, it aims to develop basic skills 

necessary to de development of such academic  report. Furthermore, it aims to improve the 

application of the most advanced methods of qualitative or quantitative assessment, and  

development of the necessary  writing skills of scientific texts structured according to the 

regulations and characteristics of an internship report. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Os alunos são integrados numa unidade clínica para realizar o estágio (unidade clínica de Gandra). Como 

resultado final o aluno deverá elaborar um Relatório de Estágio, que mostre capacidade de escrita 
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tecnicamente rigorosa ética, assim como aquisição de experiência profissional, tudo realizado com o apoio de 

uma orientação tutorial direta.  

Syllabus 

Students are admitted to Gandra's clinical unit. Final outcome is judged by the presentation of an 

internship report, which should reflect a technically rigorous ethic writing ability, as well as the 

acquisition of professional experience, all carried out with the support of concomitant  direct 

professional tutorials.  

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

1 - The craft of scientific communication. Joseph E. harmon. Alan G. Gorr. 2010  

2 - Writing and presenting your thesis or dissertation. S joseph levine 2011.  

3 - Scientific writing and communication papers, proposals and presentations. Angelika H. Hofman 2009.  

 

O regente: (data e nome completo): 
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