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

Unidade curricular:
Investigação em Podologia II
Curricular Unit:
Podiatric Investigation II

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Aplicar os conhecimentos adquiridos na Unidade Curricular de investigação em Podologia I através da realização de
monografia;
Propor metodologias que permitam descrever e concluir sobre os estudos;
Adquirir conhecimentos relativos à apresentação e defesa da monografia.
Pretende-se que o aluno desenvolva capacidades intelectuais, no sentido de:
-Promover uma atitude adequada às exigências inerentes a um trabalho em Podologia cientificamente válido;
Consolidar conhecimentos relacionados com conceitos e métodos indispensáveis para a compreensão da
metodologia de investigação em Podologia;
Identificar, implementar e corrigir elementos pertinentes para a prática da investigação em Podologia;
Compreender os procedimentos inerentes ao desenvolvimento de uma investigação em Podologia
Aplicar os conhecimentos adquiridos através da realização de monografia;
Propor metodologias que permitam descrever e concluir sobre os estudos;
Adquirir conhecimentos relativos à apresentação de tese.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Apply the knowledge gained in Course I Podiatry research by conducting monograph;
Propose methodologies to describe and draw conclusions about the studies;
Acquire knowledge of the presentation and defense of the thesis.
It is intended that students develop intellectual capacities, to:
-Promote a proper attitude to the demands inherent in a scientifically valid work Podiatry;
Consolidate knowledge related to concepts and methods essential to understanding the
Podiatry in research methodology;
Identify, implement and correct the factors relevant to the practice of podiatry research;
Understand the procedures involved in developing a research Podiatry
Apply the knowledge acquired through the completion of a monograph;
Propose methodologies to describe and draw conclusions about the studies;
Acquire knowledge concerning the submission of thesis

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
1.
2.
3.
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Orientação tutória dos trabalhos de investigação
Estatística descritiva e inferencial
Normas técnicas científicas das monografias em Podologia
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4.

Publicação de artigo científico

Syllabus (1000 caracteres)
1. Tutorials orientation of research
2. Descriptive and inferential statistics
3. Technical standards of scientific monographs in Podiatry
4. Publication of a scientific article

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Fortin, M.-F. (2000). O processo de investigação : da conceção á realização (2 ed.). Loures: Lusociência.
Gauthier, B. (2003). Investigação social : da problemática à colheita de dados (3 ed.). Loures: Lusociência.
Hicks, C. M. (2006). Métodos de investigação para terapeutas clínicos : conceção de projetos de aplicação e análise
(3.ed.). Loures: Lusociência.
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