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DADOS E ESTATÍSTICAS DE CURSOS SUPERIORES

ESCOLHER CURSO     Estatísticas do curso    

 Podiatria Clínica [Mestrado - 2.º ciclo]
 CESPU-Instituto Politécnico de Saúde do Norte - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave

  Página do curso na instituiçãoPágina do curso na instituição  

Número de alunos inscritos neste curso Distribuição por idades dos alunos inscritos neste curso 

Onde estavam os alunos 1 ano após iniciarem este curso? 

Não teve inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez no ano letivo 2017/18. Isto pode acontecer, por exemplo, porque se trata de um curso recente.

Distribuição dos alunos inscritos por sexo 

Distribuição das classificações finais dos diplomados neste curso Distribuição dos alunos inscritos por nacionalidade 

Últimas dissertações de mestrado deste curso registadas na plataforma RENATES 

  Ligação direta a esta página: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=4108&codc=M166

 Estatísticas Nacionais   Dados do curso
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Data do grau Título do trabalho Classificação final Texto completo

18/07/2018 Limitação funcional relacionada com o pé doloroso do idoso em doentes diabéticos e não diabéticos 14 valores Disponível

18/07/2018 Relatório entre a polineuropatia diabética e os transtornos estáticos de equilíbrio 18 valores Disponível

18/07/2018 Prevalência da heterometria em jovens atletas 15 valores Disponível

31/01/2018 Estudio experimental en pacientes com Diabetes Mellitus tipo II sobre la eficácia de la crema PedirelaxR Diabetic`s Foot a partir del aparato de medición CutometerR MPA 580 11 valores Disponível

16/05/2016 Caraterização do conhecimento e atitude do doente diabético face à doença. 17 valores Disponível

16/05/2016 Avaliação da Prevalência de Neuropatia nos Doentes com Diabetes Mellitus 15 valores Disponível

16/05/2016 Caraterização dos peregrinos de Fátima que recorrem ao apoio podológico - grau de satisfação do acompanhamento podológico e principais lesões podológicas apresentadas 13 valores Disponível

24/02/2016 Compressão das peúgas anatómicas nos parâmetros da pletismografia vascular.
 

16 valores Disponível

17/02/2016 O efeito antiálgico no tratamento da dor musculosquelética no pé com medicamento homeopático - Terapia biorreguladora.
 

17 valores Disponível

17/02/2016 Caracterização do doente diabético da consulta das suas unidades hospitalares segundo protocolo exposto pela SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes (2012-2013).
 

16 valores Disponível

 Pesquisar mais dissertações de mestrado

https://www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico/detalhes-do-programa-de-estudos/?course=VAPC#program-info
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201954630
http://hdl.handle.net/20.500.11816/2931
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201954605
http://hdl.handle.net/20.500.11816/2930
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201954567
http://hdl.handle.net/20.500.11816/2929
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201856697
http://hdl.handle.net/20.500.11816/2912
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201165074
http://hdl.handle.net/20.500.11816/1915
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201165066
http://hdl.handle.net/20.500.11816/1916
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201165031
http://hdl.handle.net/20.500.11816/2066
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201092794
http://hdl.handle.net/20.500.11816/1962
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201092336
http://hdl.handle.net/20.500.11816/1961
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=201092280
http://hdl.handle.net/20.500.11816/1952
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsq.asp?U=4108&G=3&Dc=1&Lc=24&Tc=Podiatria+Cl%EDnica
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