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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULARFICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR    
ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  ANO LETIVO DE  2015-20162015-20162015-20162015-2016    

    
CURSO CURSO CURSO CURSO DEDEDEDE  LICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORALLICENCIATURA EM HIGIENE ORAL    

    

 

    Unidade curricular: Unidade curricular: Unidade curricular: Unidade curricular:     

 

Estudos Epidemiológicos em Higiene Oral 
 

Curricular Unit: 

 

Epidemiologic Studies in Oral Hygiene 
 

 

ObjetivObjetivObjetivObjetivos da unidade curricular e competos da unidade curricular e competos da unidade curricular e competos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 caraências a desenvolver (1000 carateres);teres);teres);teres);    

 

No âmbito do conteúdo programático da unidade curricular "Estudos Epidemiológicos em Higiene Oral" as 

competências a desenvolver são:  

- Desenvolver a autonomia e criatividade;  

- Participar em projectos de investigação;  

- Aplicar conhecimentos baseados na evidência ciêntifica à sua prática profissional;  

- Tomar decisões clínicas apropriadas e fundamentadas no exercicio profissional;  

- Ser capaz de resolver problemas e agir adequadamente em situações novas.  
 

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

 

As part of the program of the course "Epidemiological Studies on Oral Hygiene" skills to be developed are:  

- Developing autonomy and creativity;  

- Participate in research projects;  

- Apply knowledge based on scientific evidence in their professional practice;  

- Make decisions based on appropriate clinical and professional practice;  

- Be able to solve problems and act appropriately in new situations.  
 

 

ConConConConteúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateúdos programáticos (1000 carateres):teres):teres):teres):    

 

- Introdução ao método cientifica; 

- Principios gerais de investigação; 

- Classificação e tipos de desenho de estudo epidemiológico; 

- Elaboração de um protocolo de estudo; 

- Componentes de um protocolo de estudo. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

- Introduction to scientific method; 
- General principles of investigation; 
- Classification and types of epidemiological study design; 
- Elaboration of a study protocol; 
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- Components of a study protocol. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):Referências bibliográficas (máximo três títulos):    

 

. Hill MM, Hill A.(2009) Investigação por questionário. (2ª ed.) Lisboa: Edições Silabo. 

. Giglione R, Matalon B. (2001) O inquérito - Teoria e prática.(4ª ed) Celta Editora 

. Bell J. (1997) Como realizar um projecto de investigação.(1ª Ed.) Lisboa:Gradiva.   
 

 


