FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Investigação I
Curricular Unit:
Research I

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Objetivos:
- Compreender a importância da investigação em enfermagem;
- Caracterizar as etapas do processo de investigação;
- Identificar Paradigmas da Investigação;
- Distinguir os diversos tipos/níveis de investigação;
- Reconhecer métodos e técnicas de colheita de dados;
- Recnhecer técnicas de colheita de informação para estudos quantitativos e qualitativos;
- Elaborar um projeto de investigação.
Competências:
- Integra conhecimentos no âmbito metodológico de uma investigação tendo em vista a elaboração de um projeto
de investigação; Conhece diferentes paradigmas de investigação; Conhece as técnicas de recolha de dados
adequadas aos estudos de investigação quantitativa e qualitativa; Concebe instrumentos de recolha de dados,
adequados aos modelos de investigação quantitativa e qualitativa; Reconhece os procedimentos técnicos e
metodologias adequadas à finalidade do estudo na fase de análise e interpretação dos dados.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Understand the importance of nursing research;
- Characterize the steps of the research process;
- Identify Paradigms Research;
- Distinguish the different types / levels of research;
- Recognize methods and data collection techniques;
- Apply information collection techniques for quantitative and qualitative studies;
- Develop a research project.
Skills:
Integrates knowledge in the methodological part of an investigation with a view to preparing a research
project;Know different paradigms of research; Knows the techniques of data collection suitable for the
quantitative and qualitative research studies; Conceives data collection instruments appropriate to the
models of quantitative and qualitative research.
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Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Fundamentos de Investigação em Enfermagem
Tipos de Estudos de Investigação
Métodos e Técnicas de Colheita de Dados
Métodos e Tecnicas de Analise Quantitativa/qualitativa
Como Fazer um Projeto de investigação.
Syllabus (1000 caracteres)
Research in Nursing Fundamentals
Types of Research Studies
Methods and Data Collection Techniques
Methods and Techniques of Quantitative Analysis / Qualitative
How to Make a Research Projec.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Fortin, M.F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta.
Polit, D.F., Hungler, B.P. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud. Mexico: McGraw-HLL.
Vilelas, J. (2017). Investigação : o processo de construção do conhecimento. Lisboa: Edições Sílabo.
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