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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  MESTRADO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Projeto de Investigação em Fisioterapia 
 

Curricular Unit: 

 

Research Project in Physiotherapy 
 

 

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

 

Objetivos: 

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: 

1. Para desenvolver um projeto de investigação exequível com a metodologia apropriada resolvendo um problema 

relevante na área de especialização a que se candidata 

2. Para efetuar uma abordagem critica à investigação dos outros 

3. Para gerar dados para possível publicação em revista com revisão pelos pares, ou para apresentação como 

comunicação oral ou poster em congresso relevante 

4. Para trabalhar de forma ética com outros (orientadores, pares, pacientes) 

 
 

 

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

 

Objectives: 

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: 

1. To develop a feasible research project with an appropriate methodology to solve a relevant problem in 

the its specializations area 

2. To develop a critical approach to the research of others 

3. To generate data for possible publication in a peer-reviewed journal, or a poster presentation or oral 

communication at a relevant conference 

4. To work ethically with others (supervisors, peers, patients) 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Planeamento de um projeto de investigação 

2. Redação de uma tese de mestrado 
 

 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Planning a research project 

2. Writing a master thesis 
 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

A definir em função do tema da tese de cada estudante. / To be defined depending on the topic of the thesis of 

each student. 
 

 


