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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM FISIOLOGIA CLÍNICA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Estágio II 
 

Curricular Unit: 

 

Internship II 
 

 

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

 

Dotar os alunos de competências necessárias à sua futura atividade profissional. 

Aplicar de forma integrada, sustentada e progressiva, os conhecimentos obtidos ao longo do curso, nas diferentes 

áreas científicas e tecnologica. 

Utilizar corretamente e com destreza os diferentes métodos e técnicas necessárias ao estabelecimento dos 

diagnósticos. 

Competências 

1. Conhecer o modo de funcionamento dos diferentes equipamentos da área. 

2.Reconehcer as várias patologias para uma correta adequação dos diferentes exames. 

3. Identificar aspetos práticos de instrumentação inerentes à sua área. 

4. Reconhecer o caráter do utente, para uma correta e eficaz abordagem.  

5. Atingir um nível de desempenho que lhe permita uma posterior e mais fácil integração profissional. 
 

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

 

Provide students with the skills necessary for their future professional activity. 

Apply integrated, sustained and progressive knowledge obtained throughout the course, in different areas 

of science and technology. 

Use properly and skillfully the different methods and techniques necessary to establish the diagnosis. 

Achieve a performance level that allows a later and professional integration easier. 

Skills 

1. Know the workings of different devices in the area. 

2. Recognize the pathologies for proper adjustment of different exams. 

3. Identify practical aspects inherent to instrumentation. 

4. Recognize the character of the wearer, for a correct and effective approach. 

5. Achieve a performance level that allows a greater and easier integration professional. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Técnicas Cardiológicas 

Técnicas Neurológicas 
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Técnicas Cardio e Neurovasculares 

Técnicas Pneumológicas e Estudos do Sono 

Perfusão Cardiovascular 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Cardiological techniques 

Neurological techniques 

Neurovascular and cardiovascular techniques 

Pneumological techniques and sleep studies 

Cardiovascular perfussion 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

A aplicável, mediante a valência de estágio que o aluno se encontra a frequentar, apresentada na bibliografia das 

respectivas unidades curriculares da área. 
 

 


