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Curso/Ano: MEDICINA/5º ano Ano Lectivo: 2018/2019 

Regime: 

Obrigatório  
x 

Tipo: 

Anual 
x 

Optativo 
 

 

Semestral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Unidade Curricular 

Designação: Módulos Escolha Estudante 3 

Área Científica: Medicina 

Regente: Ana Macedo 

Código Unid. Curricular 15371033 ECTS: 8 

 

Horas de Contacto 

  Tipo Total/ Horas 

Ensino Teórico (T)  

Teórico-Pratico(TP)  

Prático e Laboratorial (PL) 190 

Trabalho de Campo (TC)  

Seminários (S)  

Orientação Tutorial (OT)  

Avaliação (A) 4 

Outra (O)  

Total 194 

 

     TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DO ESTUDANTE:   220 

 

 



 

Objectivos Pedagógicos 

Objetivos gerais: 

Incentivar os alunos a desenvolverem projetos de investigação, nomeadamente através da 

avaliação de dados secundários com revisões 

sistemáticas e meta-análises e introduzir diversidade na formação académica reproduzindo 

reais ambientes de investigação. 

Durante o ano letivo o aluno é convidado a participar num projeto, preferencialmente de 

grupo, no qual realiza uma revisão sistemática de 

um tema à escolha. 

Objetivos específicos: 

Compreender e aplicar o método científico no domínio da investigação clínica, aplicar 

conceitos de medicina baseada na evidência, 

desenvolver o sentido de reflexão e análise crítica, compreender e desenvolver com maior 

profundidade um tema escolhido, desenvolver 

competências de trabalho de equipa e de expressão escrita e oral. 

Embora se proponha uma revisão sistemática, no MEE é possível ao aluno optar por outro 

tipo de projeto de investigação, nomeadamente: 

investigação laboratorial, investigação clínica, formativo/intervenção comunitária. 

 

Conteúdos Programáticos 

Os alunos deverão realizar um projeto de revisão sistemática no qual se aplicam técnicas 

de medicina baseada na evidência. 

Consideram-se as seguintes fases: seleção do tema de investigação, pesquisa 

bibliográfica, seleção e análise critica de artigos, técnicas de revisão sistemática, técnicas 

de meta-análise, apresentação oral do projeto, apresentação de um artigo científico. 

Caso o aluno opte por outro tipo de projeto considera-se: 

Investigação Laboratorial - elaboração de uma questão científica, aplicação de técnicas 

experimentais e análise dos resultados 

Investigação Clínica - escolha de um tema clínico e elaboração de protocolo e participação 

na recolha de dados e análise de informação 

Formativo/intervenção comunitária - preparar um plano de atividades, implementação, 

análise dos resultados obtidos e elaborar um relatório de atividades 

 

Métodos de Ensino-Aprendizagem  

Desenvolvimento de um projeto científico durante o ano letivo sob orientação tutorial 

individual e/ou em grupo. Apresentação do trabalho oralmente e sob a forma escrita. 



 

Avaliação 

1. Componentes de avaliação 

A. Avaliação do tutor - preenchimento de uma grelha de avaliação de atitudes e 

competências (inclui a avaliação das apresentações orais) 

B. Avaliação do trabalho escrito 

2. Classificação final 

Nota Final = 0,5*Tutor + 0,5*Trabalho escrito 

A aprovação a esta Unidade Curricular requer uma nota mínima de 9,5 valores no trabalho 

escrito avaliado por um júri. 

Incumprimento dos prazos: Serão descontados 2^n (dois elevado a n) valores à nota do 

respetivo elemento por cada semana de atraso (n). 

Nota: Esta UC não é passível de prova de melhoria. 

 

Bibliografia Básica 

Cada tema escolhido pelos estudantes possui a sua bibliografia específica, representando, 

por isso, um conjunto vasto de materiais.  

 


