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Diretora do Curso
Prof.ª Doutora Patrícia Canhão
FMUL

Objetivos

Responsável do Curso

Este curso pretende fazer a introdução à atividade de investigação clínica
e epidemiológica, percorrendo de forma transversal aspetos desde a
construção de uma questão de investigação, a escrita e submissão de projetos,
a implementação de estudos, as questões de ética e regulamentares, bem
como aspetos de gestão de projetos e programas de investigação.

Mestre Paulo Nicola
FMUL-IMPSP

Organização
Unidade de Epidemiologia

Coordenador: Prof. Doutor Evangelista Rocha

Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Destinatários
Licenciados em Medicina, Enfermagem, Ciências Farmacêuticas, Ciências
Sociais e Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Matemáticas, Economia e
Gestão e profissionais de saúde que pretendem envolver-se em investigação
clínica e epidemiológica de forma sistemática e estruturada, através de uma
visão global e aplicada, fundamentada num corpo docente experiente e
dirigida para a aquisição de competências.

Diretor: Prof. Doutor A. Vaz Carneiro

Apoio à Coordenação do Mestrado em
Epidemiologia

Mestre Paulo Nicola

@: mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
T: 21 799 94 22 // E: 47091

FMUL
Prof. Doutor Fausto J. Pinto
Diretor

Duração/ECTS

Prof. Doutor J. Melo Cristino

O Curso desenvolve-se em 31,5 horas letivas e 120 horas não letivas, num
total de 150 horas de aprendizagem. As horas lectivas decorrem entre os
dias 17 de abril e 25 de Maio de 2018.

Prof. Doutor Joaquim Ferreira

Este curso tem avaliação de aprendizagem e é creditado em 5 unidades de
crédito ECTS.

Local

Presidente do Conselho Científico

Presidente do Conselho Pedagógico

Secretariado
Unidade de Formação Contínua
Faculdade de Medicina da ULisboa
T: 217 985 100
@: continua@medicina.ulisboa.pt

FMUL – Edifício Egas Moniz

+ Oferta Pós-graduada e Submissão ONLINE em www.medicina.ulisboa.pt/formcontinua
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Metodologia de Ensino
Exposições teóricas sistematizadas; exemplificação, crítica
e análise de casos concretos; discussão em grupo; trabalhos
individuais.

Avaliação da Formação
Aplicação de um questionário de satisfação aos alunos.

PROGRAMA

Vagas
O Curso funcionará com um número máximo de 6 vagas
por turma e um número mínimo de 2 vagas.

Bolsas de Estágio
Aceitam-se candidaturas a Bolsa de Estágio de Investigação
no valor de 75% da propina do curso. O processo e os critérios
da seleção podem ser consultados em http://edu.uepid.org.
O estágio, a decorrer na Unidade de Epidemiologia em
horário a estabelecer com o participante selecionado, tem
um total de 50 horas e deverá ser concluído em 3 meses.

04 MAI | 11h30-18h00
•
•

18 ABR | 18h/21h
•
•
•
•

Introdução à Investigação Epidemiológica
Causalidade. Desenho de estudos
Teste de hipóteses, viés e confundimento
Como formular e avaliar uma questão de
investigação

19 ABR | 18h/21h
•
•

Processo de submissão de um estudo
epidemiológico
A estrutura de um protocolo de investigação

20 ABR | 11h30/18h
•
•

•

Criação de uma base de dados bibliográfica
(Reference Manager)
Aspetos do estudo piloto e da análises de dados
preliminares para a preparação e condução de
estudos epidemiológicos
Fontes de dados sobre a Saúde

27 ABR | 11h30/18h
•
•
•
•

Código de Ética em Investigação Epidemiologia
Aspetos Bioéticos na Investigação
Consentimento Informado
Aspetos Legais e processuais da Protecção de
Dados

•

Inquéritos epidemiológicos, registos e outros
instrumentos regulares de observação
Grupos de Diagnóstico Homogéneos (GDHs) e sua
utilização na investigação
Aspetos do sistema de informação, base de
dados, e da preparação da análise de dados

11 MAI | 11h30-18h
•
•
•
•
•

A comunicação e discussão social de resultados
científicos
Aspetos da Gestão de Projetos de Investigação
A experiência de um Gabinete de Apoio à
Investigação
Aspetos da Gestão de Projetos de Investigação
Aspetos conceptuais da gestão de projectos

18 MAI | 11h30-18h
•
•
•
•
•

A escrita de artigos de investigação clínica
Aspetos da organização da escrita de artigos
A escrita da introdução, materiais e métodos,
resultados e discussão
Questões éticas e de autoria na publicação
científica
Aspetos da Gestão de Projetos de Investigação

25 MAI | 14h30-18h
•
•
•

A revisão de publicações científicas
O processo de submissão, seleção e de discussão
com os revisores
A organização e gestão da comunicação externa
do ponto de vista de um projeto de investigação

Avaliação da Aprendizagem

Certificação

Os alunos poderão optar pela avaliação através de exame
de resposta múltipla (100%) ou classificação repartida por
exame de resposta múltipla (50%) e construção e apresentação de um protocolo de investigação (40%) e análise crítica de outros protocolos de investigação (10%). O
seminário de apresentação e discussão de protocolos de
investigação (opcional) decorrerá no dia 6 de julho.

Os participantes que concluírem o Curso com aproveitamento e assiduidade (75% do Curso) poderão requerer
um Certificado de Aproveitamento.
Os créditos deste Curso são reconhecidos no Mestrado
em Epidemiologia da FMUL durante 2 anos.
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO

ABR/MAI18
DADOS PESSOAIS
Nome

Telefone

Morada

CPostal

Local de Trabalho

Categoria Profissional

Licenciatura

-

E-mail

Candidato-me a Bolsa de Estágio de Investigação
Pode candidatar-se até 15 de Abril de 2018

VALOR DA INSCRIÇÃO | inscrições limitadas a 6 participantes
Valor até 15 de Abril: 310€ | Valor a partir de 15 de Abril: 350€
Pagamento em Cheque emitido em nome de AIDFM ou Transferência Bancária
Santander Totta - IBAN - PT 50001800003666547200180

RECIBO

Nome

Contribuinte

Instruções DE PREENCHIMENTO E ENVIO
1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

continua@medicina.ulisboa.pt
mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
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