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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2017-2018 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM RADIOLOGIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Estágio Clinico I 

Curricular Unit: 

 

Clinical Training I 

 

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

 

Conhecimento das condições de trabalho das Instituições onde os profissionais da imagiologia trabalham. 
Observação e compreensão do mundo profissional e das atividades a desempenhar no futuro. Início da integração 

profissional, no seio de uma equipa multidisciplinar. O aluno deverá iniciar a sua integração em meio 
hospital/Clínica privada ao nível de centros de imagiologia médica, com vista à obtenção de comportamentos, 
atitudes e perspetivas profissionais para o futuro.  
O aluno iniciará a prática de todo o processo de realização de exames diagnósticos no âmbito da Imagiologia 
Médica. 

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

 

Knowledge of working conditions and workflow of the institutions where the professionals of the radiology 

work. Observing and understanding the world of work and activities to playin the future. Start working 

within a multidisciplinary team. The student should start the integration among hospital / private clinic at 

the level of medical imaging centers, to obtain behaviors, attitudes and career prospects for the 

future. Students begin to practice the whole process of performing diagnostic exames in the Medical 

Imaging. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Estágios complementares de natureza teórico-prática em unidades de Saúde onde os alunos serão orientados sob 
a forma de tutoria, por radiologistas credenciados e afetos à escola. Será incutida a necessidade de mobilizar 
conhecimentos para situações novas com que se deparam no dia a dia, tendo em conta os conhecimentos práticos 
e científicos já adquiridos e os a adquirir durante o ano letivo. Aos alunos será incutida a necessidade de apreender 
o nexo do conhecimento, banalizando a memorização fugaz. Toda a atividade do aluno será orientada sob o 
propósito do atendimento ao doentes como um ser bio-psico-social. 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Complementary internships of theory and practice nature in health units where students will be guided in 

the form of tutoring by credentialed radiographers assigned to the school. It will be inculcated the need to 

mobilize knowledge to new situations they encounter in day-to-day basis, taking into account the 

practical and scientific knowledge already acquired and the new ones during the current year. Students 

will be inculcated the necessity of understanding the nexus of knowledge, eliminating the fleeting 
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memory. All the activity the student will be oriented on the purpose of care for patients as a bio-psycho- 

social.   
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

Eugene, D., Frank, Bruce W.,Long, Barabara, J., Smith. (2011). Merril ś atlas of radiographic positions and radiologic 
procedures. 12a Edition, Volume 1, 2 e 3 - Mosby.  Bontrager, Kenneth L., Lampignano, J. (2009). Posicionamento 
Radiográfico e Anatomia Associada. 7 a edição. Editora: Elsevier,ISBN: 978-85-352-3438-1.  
G. Korach, J. Vignaud. (1980). Manual de Técnicas Radiográficas Del crâneo. Editora: Torav – Masson. 
 

 


