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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500630 - Investigação II 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 723 ECTS: 3,5 

 
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) 

98       32                         8       58 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante seja capaz de: 

Analisar os  desenhos  mais  comuns  na investigação em enfermagem  

Caraterizar os diferentes tipos de amostragem, a utilizar num estudo de investigação  

Analisar de forma critica, a informação sobre os instrumentos de medida em artigos de investigação 

Identificar as principais questões éticas em investigação 

Interpretar criticamente os resultados de uma revisão sistemática bibliográfica  

Analisar de forma critica um artigo de investigação  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1- As etapas do processo de investigação (Revisão sintética) 

 2- Métodologia de Investigação 

- Os desenhos de investigação 

- A amostragem 

- Os princípios de medida 

- Os métodos de colheita e análise dos dados 

- A ética da investigação 

 3- Os resultados da Investigação 

- A apresentação e a interpretação dos resultados 

- A comunicação dos resultados 

 4- A análise crítica de artigos de investigação 

 5-  A revisão sistemática bibliográfica  

     - As etapas da realização de uma revisão  

     - A pergunta “PICO” e os níveis de evidência   
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     - A discussão dos resultados baseados nas evidências 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular será lecionada com vista a que os estudantes sejam utilizadores críticos dos  produtos  da  investigação  
científica,  numa  perspectiva  de  PBE,  e  na  sequência  de Investigação I. Foi este pressuposto que nos levou a selecionar os 
conteúdos programáticos, com a evidente correspondência com os resultados de aprendizagem considerados.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, discussão em sala de aula, práticas de pesquisa de literatura on-line, apresentações 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 produtos de investigação, na 
continuidade do considerado na UC anterior de Investigação I. Por sua vez estas metodologias destacam também a importância 
da investigação numa prática de enfermagem baseada em evidência  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos resultados de aprendizagem será feita através de testes de resolução de problemas e/ou de trabalhos escritos, 
incidente sobre os objectivos educacionais. 
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