UNIDADES SINGULARES 2019/2020
Nome

Pensamento crítico e
desenvolvimento adulto

Calendário

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

Curso

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

Coordenação

Gestão de informação e
comunicação

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

Ricardo Correia

Integridade académica e
profissional

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

Laura Ribeiro

Metodologias de investigação

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

Laura
Ribeiro/Pedro
Oliveira

Comunicação Clínica

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

Margarida Braga

Avaliação em Educação Académica De acordo com o Calendário de
e Clínica
aulas do Ciclo de Estudos

Supervisão em Educação
Académica e Clínica

Educação Interprofissional

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

De acordo com o Calendário de
aulas do Ciclo de Estudos

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

2ª Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clinica

Descrição

Laura Ribeiro

Raquel Soares

Luís Carvalho

Destinatários

Inscrição

Propina

ECTS

Língua

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

150 €

3

Português

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

250 €

6

Português

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

150 €

3

Português

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

250 €

6

Português

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

150 €

3

Português

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

250 €

6

Português

A UC pretende discutir a influência da supervisão nos processos de construção e desenvolvimento
Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
profissional; desenvolver modos de supervisão pedagógica que privilegiem as trajetórias formativas dos
Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.
estudantes universitários numa prática de educação contínua; e mobilizar noções das ciências da vida e da
saúde na sua articulação com situações de trabalho, visando o incremento de uma prática de reflexão e
produção científica.

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

150 €

3

Português

A UC pretende reforçar a importância do trabalho em equipe e a integração da força de trabalho,
respeitando as especificidades de cada profissão.
Neste sentido, enfatizar-se-ão estratégias que promovam a discussão dos papéis profissionais e as
especificidades de cada profissão, a identificação de compromissos para a solução de problemas e a
negociação para a tomada de decisão sustentada no planeamento colaborativo

Até 15 dias úteis antes do
inicio da UC

150 €

3

Português

A UC pretende desenvolver estratégias de aprendizagem orientadas para o pensamento crítico, discutir a
importância do pensamento crítico em termos de educação académica e clínica e desenhar iniciativas
Laura Ribeiro/Alice curriculares para promover o pensamento crítico.
Bastos

Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.

A UC pretende dar a conhecer as formas emergentes de ensino e seus impactos (ex: ensino à distância,
Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
massive open online courses, síncrono e assíncrono) para que os interessados possam ser capazes de usar Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.
e de ensinar a usar novas ferramentas de ensino e de simulação médica, planear o uso destas ferramentas
nas disciplinas lecionadas nas suas instituições, e ser capaz de comunicar e ensinar a comunicar ciência.

A UC pretende habilitar os alunos com os conhecimentos e competências em ética que lhes possa permitir, Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
não só aplicar à experimentação em qualquer área, à docência e prática profissional, mas também
Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.
identificar más práticas de conduta e fraude.

Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
A UC pretende contribuir para a construção de uma visão geral e integrada de Metodologias de
Investigação (que inclua as componentes quantitativa e qualitativa) em ensino académico e clínico que
Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.
permita:
• Conhecer, compreender e aplicar conceitos, métodos, aplicações e tópicos em Estatística relevantes em
investigação em ensino académico e clínico;
• Desenvolver, no domínio da Estatística, competências analíticas de comunicação e aprendizagem
apropriadas ao exercício da profissão;
• Desenvolver competências na leitura crítica de literatura em investigação em ensino académico e clínico.

A UC pretende promover, desenvolver e aperfeiçoar as competências e estratégias necessárias para a
Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
construção da relação terapêutica, para a prossecução dos objetivos e tarefas inerentes a uma consulta ou Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.
a um ato clínico e para aperfeiçoamento académico de um docente clínico.

A UC pretende contribuir com conhecimentos, capacidades e atitudes comportamentais capazes de
Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
contribuir para o desenvolvimento de competências de avaliação em contexto académico e clínico. Inclui Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.
os seguintes componentes: - Avaliação em contexto educativo: avaliação da aprendizagem dos estudantes;
avaliação do desempenho dos docentes; avaliação dos materiais didáticos/académicos; avaliação de
programas e projetos; avaliação da Instituição e seus ciclos de estudo.

Médicos, Médicos Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais de saúde e
Licenciados em Ciências da Saúde e da Vida.

