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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  MESTRADO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Dissertação  
 

Curricular Unit: 

 

Dissertation 
 

 

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

 

Objetivos 

1. Permitir ao estudante a aplicação das capacidades previamente apreendidas no ciclo de estudos. Isso envolve a 

redação de uma pertinente questão de investigação;  seleção dos métodos apropriados para responder a essa 

questão (relativamente à população, intervenções e medição de resultados); a gestão e análise apropriada dos 

dados; realização de inferências válidas a partir dos resultados; e a sua redação de forma clara e lógica. 

 

Competências: 

O aluno com a elaboração e apresentação da sua dissertação deverá demonstrar que: 

- É capaz de elaborar um trabalho científico, pondo em prática todo o processo da construção de conhecimento 

para a área de especialização em causa. 
 

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

 

Objectives: 

1. To allow the students to demonstrate the skills they have learnt on the study cycle. Specifically this 

will entail asking a good research question; selecting appropriate methods to answer that question (with 

respect to population, interventions and outcomes); managing and analyzing data appropriately; making 

valid inferences from results; and expressing the findings clearly and logically 

 

Competences: 

The student with your Thesis (dissertation) and its apresentation  must demonstrate that: 

- Is able to prepare a scientific work, putting into practice the whole process of building knowledge for the 

area of specialization 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Dissertação 

1. Redação de uma tese de mestrado 
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Syllabus (1000 caracteres) 

 

Dissertation 

1. Writing a master thesis 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Dado o caráter desta unidade curricular a bibliografia deverá ser adequada à dissertação apresentada / Given the 

nature of this curricular unit the bibliography must be adapted to the presented Thesis (dissertation). 
 

 


