FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA

Unidade curricular:
Tese de Licenciatura
Curricular Unit:
Graduation Thesis

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Objetivos:
- Integrar o estudante na atividade científica, contribuindo para desenvolver o seu sentido crítico, criatividade e
fomentar alguma autonomia científica. Tais objetivos deverão ser conseguidos pela elaboração de um trabalho de
investigação sob a supervisão de um orientador
Competências:
- Ser capaz de elaborar um trabalho de investigação ciêntífica em Fisioterapia
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Objectives:
- Integrate the student in scientific actvity, contributing to promote a a critical reasioning, creativity and
instigate the scientific autonomy. This objective is achieved through the "research project" under the
tutorial supervision.
Competences:
- Be able to develop a scientific research in Physiotherapy

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Estudo científico de um assunto/problema/fenómeno relevante na/para a área científica/profissão:
- Domínio do estado atual do conhecimento no respeitante ao assunto em estudo.
- Domínio das metodologias subjacentes à realização do estudo científico.
- Domínio das normas adequadas para a apresentação pública de um relatório sobre o estudo realizado.
- Recolha de dados e respetivo tratamento estatístico.
Syllabus (1000 caracteres)
Sicentific study about a relevant issue in physical therapy intervention:
- The student must demonstrate knowledge in the issue that is involved.
- The student must demonstrate knowledge of the methodology used.
- The student must apply the guidelines proposed to elaborate a sicentific work.
- Data collection and statistical analysis.
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