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Para os seminários são convidados anualmente docentes ou investigadores que apresentam 
e debatem conteúdos que se constituem uma mais valia para os estudantes, sob a orientação 
do Coordenador da Unidade Curricular. 

• Perceber a investigação como processo social de transformação do conhecimento
. Aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de problemas a
situações novas , em contextos alargados e multidisciplinares, na área científica da gestão
em enfermagem;

• Perceber a investigação como processo social de transformação do conhecimento
Integrar conhecimentos, desenvolver soluções para resolução de problemas através de
metodologias de investigação implementando estrategias para garantir segurança para os
doentes e serviços e com, responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções;

• Aprofundar e desenvolver conhecimentos na área científica de enfermagem, permitindo o
desenvolvimento e aplicações à metodologia de investigação;

• Conceber, formular e desenvolver um projecto de investigação científica na área da gestão

em enfermagem;

• Analisar criticamente, argumentar e sistematizar ideias complexas e de inovação na área da
gestão em enfermagem de forma a confrontar os resultados da pesquisa com a melhor
evidencia cientifica;

• Difundir os conhecimentos emergentes dos resultados da investigação em enfermagem;

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 

- Investigação, ciência e método científico;
- Metodologias de Investigação em Enfermagem;
- Etapas do processo de investigação;
- Projeto de dissertação e opções metodológicas;

- Etapas e estratégias de elaboração de projetos de dissertação.
Estrategias de colheitas de dados: formulários / inquéritos; observação; entrevistas e
pesquisas de consenso.
Analise de dados qualitativo e quantitativo
( Todos os conteúdos serão centrais no tipo de projeto a desenvolver pelo estudante)

Apresentar um pré-projeto para admissão dirigido ao presidente do Conselho Técnico
científico, em modelo próprio da escola, instruído com o tema, nome do orientador e plano de 
trabalho. Nos seminários os estudantes debatem temas relacionados com a investigação em 
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 




