FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2015-2016
CURSO DE MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS
Unidade curricular:
ESTÁGIO PROFISSIONAL
Curricular Unit:
Professional Training

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
JORGE ALBERTO DE BARROS BRANDÃO PROENÇA

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Integrar os estudantes em ambiente real de trabalho, de forma a que interliguem, aprofundem e
apliquem os conhecimentos e competências várias, adquiridos durante o Mestrado, entrem em
contacto direto com boas práticas profissionais e desenvolvam maior autonomia
profissional.Desenvolver capacidade de escrita de textos objectivo, especialziado e profissional
inclusive estruturado segundo o característico de uma relatório académico.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
To integrate students in real working environment, so that they interlock, deepen and apply the
knowledge and several skills acquired during the Master, coming into direct contact with good
professional practice in the area and develop greater professional autonomy.Develop writing skills of
objective and specialized texts, including structured according to the characteristic of an academic
report.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Dependentes dos locais profissionais de inserção. Como resultado final o aluno deverá elaborar um Relatório
de Estágio, que mostre capacidade de escrita tecnicamente rigorosa ética, assim como aquisição de
experiência profissional, tudo realizado com o apoio de uma orientação tutorial direta..
Syllabus
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Dependent on the locals of professional insertion of the student. As a final result, the student must
prepare a Report, which shows the student ability for technically rigorous and ethical writing, as well
as the student acquisition of professional experience, all carried out with the support of a direct
tutorial orientation

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Writing and presenting your thesis or dissertation. S. Joseph Levine 2011
Scientic articles- various.

O regente: (data e nome completo):
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