FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM PSICOLOGIA
Unidade curricular:
Seminário III
Curricular Unit:

Seminar III

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):

Joana Isabel da Luz Soares

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
- Integrar os alunos em linhas de investigação em curso
- Analisar e interpretar resultados de acordo com os objetivos da investigação
-Integrar os resultados obtidos com o estado da arte
- Redigir um artigo científico
- Redigir resumo para evento científico
- Realizar procedimentos para disseminação/divulgação dos resultados
- Comunicar resultados científicos
- Analisar e discutir casos clínicos
- Construir instrumentos de apoio à análise de casos clínicos
- Redigir casos clínicos
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
- Integrate students in ongoing research projects
- Analyze and interpretation of results in accordance with the objectives of the research
- Integrate results with state of art
- Writing a scientific paper
- Draft abstracts for scientific events
- Develop procedures in order to disseminate results
- Communicate scientific results
- Analyse and discuss clinical cases
- Construction of support instruments to clinical cases- Report clinical cases
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Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
- Análise e interpretação dos resultados
- Comunicação/ apresentação de resultados
a. Comunicação em congressos
b. Escrita/ Submissão de artigos
-Análise/discussão e relato de casos clínicos
Syllabus
- Analysis and interpretation of results
- Communication / presentation of results
a. Communication in meetings (posters and oral presentations, choice of Congresses
b. Writing / Paper Submission
-Analyse/discussion and report of clinical cases

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
American Psychological Association (2010). Publication Manual, Sixth Edition. Washington DC: APA
Quivy, R., Campenhoudt, L. V. (2001). Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: Gradiva.
Referências diversas ligadas às linhas de investigação escolhidas

O regente: (data e nome completo):
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