FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
Unidade curricular:
Estágio
Curricular Unit:
Internship

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
SANDRA CARLA FERREIRA LEAL

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso e desenvolver a capacidade de iniciativa e de
adaptação a novas situações.
Promover a aquisição de novos conhecimentos, capacidades e competências através do contacto direto
com a realidade profissional de forma tutelada.
Fomentar o espírito crítico e autonomia profissional.
Promover a capacidade de desenvolver trabalho em equipas multidisciplinares.
Aplicar os princípios éticos e deontológicos subjacentes à profissão.
Fomentar o espírito científico com a realização de um trabalho complementar.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
Apply the knowledge acquired during the course and to develop the capacity for initiative and
adaptation to new situations.
Promote the acquisition of new knowledge, skills and competences through direct contact with
the professional reality in a protected manner
Encourage critical thinking and professional autonomy.
Promote the ability to develop work in multidisciplinary teams.
Apply the ethical and deontological principles underlying the profession
Foster the scientific spirit with the performing of a complementary work.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Em consonância com Regulamento da UC Estágio do Regulamento Pedagógico Específico do
Departamento de Ciências.
Estágio
Desenvolvimento de projetos de índole profissional/científica em ambiente real de trabalho.
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Elaboração de relatório de estágio e de um trabalho complementar
(de investigação ou de revisão bibliográfica).
Teórico-Prático
Informação bibliográfica em suportes diversos, citações e referências, comunicações, posters, artigos,
Escrita de relatórios científicos, produção científica
Syllabus
In accordance with the Regulation of the UC Internship in the Specific Pedagogical Regulation of
the Department of Sciences
Internship
Development of projects of a professional / scientific nature in a real working environment.
Elaboration of an internship report and a complementary work (research or bibliographic
review).
Theoretical and practical
Bibliographic information in miscellaneous media, quotes and references, communications,
posters, articles, Writing of scientific reports, scientific production

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
1 – Bowling, A. (2009). Research methods in health: investigating health and health services. 3rd ed.
Buckingman: Open University Press
2 - Hermano, C. e Ferreira, M.M. (2008). Metodologia da investigação: guia para auto-aprendizagem. 2ª
ed. Universidade Aberta. Lisboa

O regente: (data e nome completo):
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