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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500626 - Investigação I 

Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 723 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rogério Ferrinho Ferreira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

112 25 20                         4       63 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Módulo de Investigação: 

- Refletir sobre a importância da investigação em Enfermagem; 

- Explicar as fases e etapas do processo de investigação científica; 

- Identificar as principais caraterísticas das abordagens quantitativas e qualitativas; 

- Analisar criticamente um problema de investigação; 

- Explicar os objetivos e a função de uma revisão da literatura; 

- Analisar criticamente os objetivos, questões de investigação e hipóteses; 

- Determinar as principais variáveis utilizadas numa investigação. 

Módulo de Estatística: 

-Caraterizar a terminologia e a linguagem específica dos temas abordados no Módulo de Estatística; 

-Conhecer alguns modelos e construções estatísticas que possam contribuir para a interpretação dos fenómenos a investigar; 

-Compreender o raciocínio matemático/estatístico e de organização (observação, análise, construção e sistematização) 

-Manipular ferramentas informáticas, com cariz estatístico, como forma de abordagem à resolução de problemas (SPSS). 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo I – Investigação 

-A Investigação científica em Enfermagem 

-A prática baseada na evidência: relações entre investigação, teoria e prática 

-As fases e as etapas do processo de investigação nas abordagens quantitativa e qualitativa 

-Do tema ao problema de investigação: a questão de investigação 

-A revisão da literatura e o quadro de referência 

-O enunciado do objetivo, das questões de investigação e das hipóteses 

-As principais variáveis em investigação. 
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Módulo II – Estatística 

-Estatística descritiva: As etapas do Método Estatístico. Apresentação dos dados: quadros e gráficos. Algumas medidas de 
Estatística descritiva: Cálculo e interpretação das Medida; 

-Introdução à Estatística Inferencial: Construção e análise de tabelas de contingência. O Teste de independência do qui-
quadrado e respetivas condições de aplicabilidade. A alternativa do teste exato de Fisher em Fisher em tabelas 2x2. O teste t-
Student para a igualdade de médias. A complementaridade do SPSS.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta unidade curricular pretende-se que os estudantes sejam consumidores críticos de investigação científica, com enfase 
numa perspetiva de Prática Baseada na Evidência. Foi este pressuposto que serviu de suporte à seleção dos conteúdos 
programáticos, com a evidente ligação aos resultados de aprendizagem definidos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas e teórico-práticas. Método interativo e expositivo, com apresentação de slides, discussão em sala de aula e 
apresentação de análises de artigos de investigação. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A enfâse que é dada às metodologias de caráter ativo com particular relevância no protagonismo e pro-atividade do estudante 
no seu processo de ensino-aprendizagem, permite atingir os objetivos preconizados, tendo em conta que os mesmos visam o 
desenvolvimento de competências que possibilitam analisar e utilizar criticamente investigação científica. Por sua vez, estas 
metodologias destacam e centram-se na importância da investigação numa prática de enfermagem baseada em evidência.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos resultados de aprendizagem será realizada através de testes de resolução de problemas e/ou de trabalhos 
escritos, centrados nos objectivos educacionais.  
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