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ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL 

 

 Unidade curricular:  

Dissertação 

Curricular Unit: 

 Dissertation 

 

 

 

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 projeto de investigação com qualidade científica elevada e com contributo científico para a 

área. Definir, ainda que de forma orientada, um problema e operacionalizar as questões da sua investigação. 

Estruturar o “estado da arte” da investigação. Identificar os eventuais dilemas éticos implícitos à investigação 

e lidar com os mesmos em conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais. Desenvolver 

competências básicas de gestão de um projeto de investigação. Aplicar metodologias avançadas de avaliação 

qualitativa ou quantitativa. Desenvolver raciocínio metodológico com correta interpretação das limitações 

operacionais e epistemológicas. Desenvolver capacidade de escrita de textos científicos inclusive estruturado 

segundo o característico de uma dissertação científica.  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

Implement a research project with high scientific quality and scientific contribution to the area. 

Define, albeit in a targeted manner a problem and the operational issues related to the  

investigation proper. Additionaly  it ains to structure the "state of the art" research and 

identification of any ethical dilemmas implicit in the research procedures and how deal with 

them in accordance with national and international regulations. Furthermore, it promotes the 

develop of basic skills in research project management and application of advanced methods of 

qualitative or quantitative assessment, as well as the develop of methodological reasoning skills 

with correct interpretation of operational and epistemological limitations. Finally, it encourages  
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the develop of  the necessary writing skills utilised in scientific texts structured in accordance 

with the characteristics of a scientific dissertation. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

O programa desta unidade curricular é estabelecido através da relação de orientação tutorial direta com o 

mestrando elaborando um projeto com níveis de qualidade metodológicas e éticas elevadas, no sentido da 

resolução de problemas e condução do projecto de investigação previamente definido. O objectivo final é a 

implementação do projeto de investigação com conclusão, dissertação e discussão pública de tese de 

mestrado. 

Syllabus 

The program of this unit is established through direct tutorial relationship with the graduate 

student in the development of a project withhigh  methodological quality level and ethical 

standards, aimed towards problem solving and conduction of a previously defined research 

project. The ultimate goal is the implementation of research project and its completion, 

elaboration of a dissertation on the subject and public discussion of master's thesis. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

1- Writing and presenting your thesis or dissertation. S. Joseph Levine 2011 

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

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