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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM PODOLOGIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Estágio em Podologia 
 

Curricular Unit: 

 

Professional Training 

 

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

 

1-O Estágio Profissionalizante é uma Unidade Curricular anual, de caráter prático, em contexto real de trabalho, que 
tem como objetivo principal permitir aos alunos um desenvolvimento do seu conhecimento teóricos e práticos 
previamente adquiridos.  
2-Os alunos de Mestrado em Podiatria Clínica devem integrar equipas multidisciplinares, de forma a encontrar 
soluções terapêuticas adequadas a cada individuo e à saúde pública em geral. Através da observação e da 
intervenção podológica em diferentes contextos clínicos, nomeadamente na área do pé diabético, ortopedia, 
traumatologia, neurologia, entre outros, o mestrando deverá contextualizar o seu conhecimento e intervir em 
situações de patologias dos pés e membro inferior.  
3- Pretende-se também permitir que o aluno adquira autonomia para o tratamento das patologias dos pés.  
4- Pretende-se também que no final da Unidade Curricular o aluno apresente um relatório de estágio na qual 
também apresentará uma componente de investigação  

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

1-The Professional Training is an annual signatures of practical character in a real work environment, which aims to 
allow students a development of its theoretical and practical knowledge previously acquired.  
2- Master students in the Podiatry Clinic should integrate multidisciplinary teams in order to find appropriate 
therapeutic solutions to each individual and public health in general.  
Through observation and podological intervention in different clinical settings, particularly in diabetic foot area, 
orthopedics, traumatology, neurology, among others, the graduate student must contextualize their knowledge and 
intervene in situations of pathologies of the feet and lower limbs. 
3- It is also intended to allow the student acquires autonomy for the treatment of diseases of the feet. 
4- It is also intended that at the end of the course, the student submits a probation report which also present a 
research component 
 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A) Estagio em meio real de trabalho, nomedamente em unidades clinica da especialidade, em unidades 

diferenciadas de podologia, Unidades Hospitalares com valências de Ortopedia, Reumatologia, Dermatologia, 

Cirúgia, Neurologia e Serviços de Urgência. 

B)Promoção da saúde infantil junto de escolas, colégios e associações recreativas com iniciativas de esclarecimento 

à população, rastreios e propostas de intervenção. 

C) Acompanhamento tutorial para elaboração de um relatório de estágio com componetente de investigação com 

os dados dos doentes acompanhados ao longo do unidade curricular. 

Relatório de Investigação 

Temas, conteúdo e estrutura. 
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Instrumemtos de colheita de dados, conceitos de Investigação Clínica. 

D) Revisão modular, através de seminários em: Pé Diabético, Farmacologia, Osteopatia, Homeopatia, Reumatologia, 

Terapia Fisica de Reabilitação e Cirúrgia podológica 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

A) Stage real working environment in particular required in clinical specialty units in different units of  

podiatry, Hospitals with valences of Orthopedics, Rheumatology, Dermatology, Surgery, Neurology and  

Emergency Services. 

B) Promotion of child health at schools, colleges and recreational associations with education initiatives to 

the population, screening and intervention proposals. 

B) Monitoring tutorial for preparation of a probation report with research componetente with data of  

patients followed over the course. 

Research Report 

Themes, content and structure. 

Data collection Instrumemtos, Clinical Research concepts. 

C) modular review, through seminars on: Diabetic Foot, Pharmacology, Osteopathy, Homeopathy, 

Rheumatology, Physical Therapy Rehabilitation and Surgery podological 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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