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Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
INo final unidade curricular os alunos deverão estar aptos:
1. Selecionar e Analisar fontes de informação indispensáveis à elaboração de um trabalho de investigação
2. Definir e Descrever as diferentes características das Metodologias quantitativas e qualitativas
3. Identificar e contextualizar o objeto de estudo
4. Identificar e Descrever os objetivos pedagógicos e operacionais para os diferentes tipos de estudo
5. Operacionalizar o desenho do estudo
6. Elaborar um Projeto de Investigação no âmbito da Terapia Ocupacional
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Pensamento Critico
2. Conceptualização dos Estudos
3. Métodos e técnicas de pesquisa
4. O projeto de investigação (desenho e componentes):
a) Fase concetual, metodológica e empírica;
b) Etapas do processo de investigação científica e as problemáticas associadas a cada uma das fases.
• A amostragem e a estatística na investigação em Terapia Ocupacional
• A ética e os limites da investigação em Terapia Ocupacional
• Desenvolvimento de um projeto.
• Elementos e estrutura geral de uma investigação.
5. Métodos e Técnicas de Recolha e Análise de Dados
6. Técnicas e tecnologias de partilha, visualização e comunicação da informação
7. Métodos e técnicas de escrita de artigos científicos.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
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Os conteúdos programáticos são abordados numa dinâmica baseada na consulta, interpretação e análise de artigos de
investigação que abordem as mais diversas temáticas, centrando-se em diferentes desenhos de estudo e metodologias de
pesquisas e adequam-se aos objetivos da UC na medida em que eles familiarizam os alunos com um conjunto de exemplos de
investigação que os preparam para escolher um tema de pesquisa e um caminho específico para a desenvolver. Espera-se que
no final do semestre desenvolvam um projeto que ilustre as competências adquiridas
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Aulas teóricas e teórico-práticas. Método Interactivo e expositivo, com apresentação de slides e utilização de projector
multimédia, fazendo-se recurso a leitura e análise de fontes bibliográficas e artigos científicos; discussão em grupo e a
exercícios de reflexão pessoal e auto-regulação.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Para além do método expositivo, privilegiar-se-ão as metodologias interativas, envolvendo os alunos no processo de ensino
aprendizagem, centrado na procura, na análise qualitativa e quantitativa de artigos científicos que se assumem como garante da
consecução dos objetivos da unidade curricular. O envolvimento dos alunos em projetos coordenados pelo docente da unidade
curricular permite a ponte entre os aspetos teóricos e a prática da investigação científica em Terapia Ocupacional.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Os elementos de avaliação incidem sobre conteúdos programáticos específicos.
- A participação incide sobre os conhecimentos demonstrados, pertinência das intervenções, capacidade de partilha, entre outros;
a participação nos trabalhos/exercícios propostos nas aulas e por cada um dos orientadores. Considera-se aprovado o aluno que
obtenha classificação mínima 10 (dez) valores na média ponderada das provas de avaliação realizadas e que em nenhuma delas
tenha obtido menos de 10 (dez) valores.
O Regime de Avaliação Final em Época Normal (EN) e em Época de Recurso inclui todos os conteúdos programáticos lecionados.
A primeira aplica-se aos alunos que não optem pelo Regime de Avaliação Contínua e a segunda aplica-se a todos os alunos que
não tenham obtido aprovação no Regime de AC e de ER. As melhorias de notas são contempladas em ER.
A aprovação em EN e ER carece de nota mínima de 10 valores, obtida por arredondamento.
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