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CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Investigação II  
 

Curricular Unit: 

 

 Research II 
 

 

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

 

Identificar problema a ser investigado  

conhecer as diferentes etapas do processo de investigação  

saber elaborar um desenho de investigação adequado à problematica  

saber construir um instrumento de recolha de informação  

conhecer processos de análise de dados  

saber elaborar um relatório de investigação  

Integra conhecimentos no âmbito do planeamento de uma investigação tendo em vista a elaboração de um projeto 

de investigação  

Concebe um desenho de investigação quantitativo e/ou qualitativo  

Cria um quadro de referência que fundamente o estudo a implementar  

Elabora instrumentos de recolha de dados que permita o acesso aos dados fundamentais para responder ao 

problema em estudo  

Aplica os princípios éticos e deontológicos inerentes à pratica da investigação e da publicação de trabalhos 

científicos  

Elabora um projecto de investigação viável  

Contribui para o desenvolvimento da prática de enfermagem  

Contribui para a formação e desenvolvimento profissional. 
 

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

 

Identify the problem to be investigated  

identify the different stages of investigation  

know how to draw an investigation drawing appropriate to the problem  

know how to build an instrument for collecting information  

know the process of data analysis 

learn to draw up a research  

Integrates knowledge in the planning of a research aimed at developing a research project  

Conceive a design of quantitative research and/or qualitative  

Creates a framework that grounds the study to implement  

Prepares instruments for collecting data that allows access to key data to answer the problem under study  

Applies ethical principles and ethical practices related to the research and publication of scientific papers  

Prepare a viable research project  
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Contributes to the development of nursing practice  

Contributes to training and professional development    
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Planeamento de um projecto de investigação  

O que é um projecto de investigação;  

Objectivos dum projecto de investigação;  

Finalidades dum projecto de investigação;  

Regras para a elaboração dum projecto de investigação;  

Elaboração do projecto de investigação.  

2. Tratamento de informação  

Organização da informação;  

Análise dos dados;  

Interpretação dos resultados.  

3. Comunicação dos resultados  

Construção do relatório;  

Tipos de relatórios;  

Linguagem a utilizar no relatório;  

Conclusões  

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Planing a research project  
What is a research project;  
Objectives of a research project;  
Purposes of a research project;  
Rules for the drafting of a research project;  
Elaboration of the research project.  
2. information treatement  
Information organization;  
Data analysis;  
Interpretation of results.  
3. results comunication  
Construction of the report;  
Types of reports;  
Language being used in the report;  
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