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DADOS E ESTATÍSTICAS DE CURSOS SUPERIORES

ESCOLHER CURSO     Estatísticas do curso    

 Podiatria do Exercício Físico e do Desporto [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? Distribuição dos alunos inscritos por sexo 

Distribuição das classificações finais dos diplomados neste curso 

Não tem diplomados registados em 2017/18. Isto pode acontecer, por exemplo, porque se trata de um curso recente.

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=M165

  Página inicial     Nota técnica    Base de dados 2020 

 Estatísticas Nacionais   Dados do curso
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Diplomados neste curso
Inscritos no mesmo curso
Inscritos noutro curso do mesmo
estabelecimento
Inscritos num curso de outro
estabelecimento
Não foram encontrados no Ensino Superior
nacional
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Homens Mulheres
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Portugueses Estrangeiros
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Data do grau Título do trabalho Classificação final Texto completo

31/01/2020 Relação de amplitude de movimento da dorsiflexão do tornozelo com o instrumento de medida FAOS 16 valores Disponível

31/01/2020 Efeitos de uma maratona na postura do pé 16 valores Disponível

31/01/2020 Relação das alterações posturodinâmicas e a postura do pé 17 valores Disponível

31/01/2020 Implicações dos reflexos primitivos na postura do pé 16 valores Disponível

29/01/2020 Estabilidade do hallúx e a sua relação com a posição do 1º metatarso, efeitos na propulsão em futebolistas e judocas 16 valores Disponível

29/01/2020 Critérios na escolha do calçado de caminhada 18 valores Disponível

10/01/2020 Relação de amplitude de movimento da dorsiflexão do tornozelo e a mobilidade semi-dinâmica do escafóide 17 valores Disponível

05/07/2019 Relação do alux limitus funcional com a tendinopatia do psoas 15 valores Disponível

 Pesquisar mais dissertações de mestrado

https://www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico/detalhes-do-programa-de-estudos/?course=VAPED#program-info
http://infocursos.mec.pt/nota.asp
http://infocursos.mec.pt/bds.asp
https://renates2.dgeec.mec.pt/ppsqdet.asp?tid=202417840
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