FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA
Unidade curricular:
Investigação em Fisioterapia I
Curricular Unit:
Research in Physiotherapy I

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
São objetivos da Unidade Curricular:
- Planear uma pesquisa bibliográfica, sabendo decidir quando recorrer a motores de busca genéricos ou a bases de
dados científicas.
- Saber utilizar corretamente as bases de dados científicas, recorrendo se necessário à pesquisa avançada.
- Reconhecer um artigo científico, um poster, um estudo de caso e um relatório e saber identificar as suas
componentes.
- Saber realizar uma referenciação bibliográfica segundo as normas em vigor (APA).
São competências desta Unidade Curricular: conhecimentos base de investigação; selecionar literatura relevante e
pertinente; apreciar criticamente a literatura; integrar a prática clínica e evidência científica.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Are objectives of the Curricular Unit:
- To plan a literature research, knowing to decide when to use a generic search engine or scientific
databases.
- To know the proper use os scientific databases, using advanced search if necessary.
- To recognize a scientific article, a poster, a case report and a report of clinical practice and learn how to
identify their components.
- To know how to perform a bibliographic reference according to APA style.
Are competences to be developed in this Curricular Unit: basic knowledge of investigation; select relevant
and pertinent literature; critically appraise the literature; integrate clinical practice and scientific evidence.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Importância da pesquisa bibliográfica na prática clínica de Fisioterapia.
Planeamento de uma pesquisa bibliográfica.
Pesquisa de informação em motores de busca genéricos.
Análise crítica de páginas de internet.
Pesquisa de informação em bases de dados científicas.
Estrutura e análise de um artigo científico, poster, estudo de caso e relatório.
Normas de referenciação bibliográfica (APA) e meios de referenciação automática.
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Syllabus (1000 caracteres)
Importance of literature research in Physiotherapy clinical practice.
Plan a literature research.
Search for information on generic searching engines.
Critical analysis of web pages.
Search for information in scientific databases.
Structure and analysis of a scientific article, a poster, a case report and a report of clinical practice.
Bibliographic reference standards (APA) and automatic bibliographic reference.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Brettle, A. (2004). Finding the Evidence for Practice: a workbook for health professionals (1st ed.). London: Churchill
Livingstone.
Hicks, C. (2008). Métodos de investigação para terapeutas clínicos. Lisboa: Lusodidacta.
Pocinho, M. (2012). Metodologia de Investigação e e Comunicação do Conhecimento Científico (1ª edição). Lisboa:
Lidel - edições técnicas, Lda.
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