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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM FISIOLOGIA CLÍNICA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Estágio I 
 

Curricular Unit: 

 

Internship I 
 

 

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

 

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

áreas científicas e tecnológicas; 

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

diagnósticos; 

Ter oportunidade de contactar com pessoas, materiais, equipamentos, técnicas diferentes, de forma responsável 

em diferentes meios clínicos (públicos e privados), sob supervisão dos monitores de estágio; 

Atingir um nível de desempenho que lhe permita uma posterior e mais fácil integração no Estágio II. 
 

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

 

Apply in a Integrated sustained and progressive form, the knowledge gained throughout the course in 

different areas of science and technology; 

Use properly and skilfully the different methods and techniques necessary to establish the diagnosis; 

Have the opportunity to connect with people, materials, equipment, different techniques in a responsible 

manner in different clinical means (public and private), under the supervision of the internship monitors; 

Reinforce the knowledge gained throughout the course in different areas of science and technology; 

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

Achieve a performance level that allows an easy integration and in Stage II. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Técnicas Cardiológicas 

Técnicas Neurológicas 

Técnicas Cardio e Neurovasculares 

Técnicas Pneumológicas e Estudos do Sono 

Perfusão Cardiovascular 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Cardiological techniques 

Neurological techniques 



 

IE.131A/04  Página 2 de 2 

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. 
 

 


