
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 3002013 - Métodos de Investigação 

Área cientifica: Ciência Animal / Ciências Veterinárias 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira 

Horas de contacto (**): O-60 

Tempo total de trabalho (horas): 140 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Objectivos: Identificar os diversos estudos científicos e paradigmas subjacentes; Conceituar as diferentes metodologias de 

investigação; Conceptualizar e desenvolver projectos de investigação; Conhecer o conceito e o âmbito de atuação da 

epidemiologia; Perceber a importância da epidemiologia para a análise dos problemas em ciência animal; Conhecer os diferentes 

tipos de estudos epidemiológicos, comparando-os e discutindo as suas vantagens e desvantagens; 

Competências: Capacitar para o desenvolvimento de competências autónomas quer para o delineamento de actividades 

experimentais, quer para a sua correcta execução. Deste modo e por se considerar estruturante, pretende-se veicular as bases 

lógicas para a investigação científica, assim como as regras gerais e as metodologias processuais para a concretização de uma 

publicação científica através do uso da escrita científica. O estudante será igualmente capacitado à correta organização dos dados 

obtidos via experimentação. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Métodos de investigação; Processos e regras gerais de trabalhos científicos; Metodologia da investigação científica; Bases lógicas 

da investigação científica; Escrita Científica; O plano de trabalho da dissertação/tese/projecto; Amostragem; Dimensionamento 

da amostra; Questionários; Medidas de Frequência, Associação e Impacto; Razões, Proporções e Taxas; Prevalência versus 

Incidência; Estudos epidemiológicos: Experimentais, Quase-Experimentais e Observacionais; Epidemiologia descritiva (5W – Who, 

Where, When, What, Why); Qualidade da informação: erros, viés e confundimento; Interacção e inferência causal; Sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos, likelihood ratio; Validade e reprodutibilidade dos estudos 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Metodologia de Ensino 

Exposição teórica com apoio de apresentações multimédia; 



Utilização da plataforma de e-learning como suporte iteractivo e de desmaterizalização dos  conteúdos e materiais pedagógicos; 

Aplicação das matérias, solicitando a intervenção dos alunos, potenciando o diálogo, debate e análise crítica entre o professor e 

os alunos e entre alunos; 

Realização de trabalhos de grupo para consolidação e aplicação das matérias através de análise de artigos da especialidade; 

Realização de exercícios de aplicação dos conhecimentos teóricos com recurso a software estatístico; 

Realização, com abordagem iteractiva e colaborativa, de projecto de investigação com apresentação oral dos trabalhos realizados; 

Avaliação: Teste escrito (60%)+Trabalho prático e apresentação (40%) 
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