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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Demonstrar conhecimentos em metodologias de investigação.
2. Identificar e interpretar a importância da inovação nas atividades de engenharia.
3. Demonstrar competências na elaboração de um estado da arte de um tema de investigação ou aplicação em Tecnologia Biomédica.
4. Demonstrar conhecimento e competências sobre temas técnico-científicos atuais em Tecnologia Biomédica, focando a resolução de problemas de engenharia
com diferentes abordagens.
5. Realizar um trabalho com carácter integrador, original e resultante da atividade realizada em ambiente académico ou profissional, com aplicação prática de
conhecimentos adquiridos nas U. C. do curso.
6. Elaboração e publicação de um relatório final de projeto ou estágio integrando os resultados obtidos no trabalho realizado em ambiente académico ou profissional.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender os principais fenómenos e tecnologias da área da Tecnologia Biomédica.

Conteúdo da unidade curricular
Seminários e visitas de estudo. Realização de um trabalho de projeto/estágio.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Seminários
- Realização de seminários na área de especialização da Tecnologia Biomédica.
2. Visitas de estudo
- Realização de visitas de estudo a empresas na área da Tecnologia Biomédica.
3. Projeto/estágio
- Realização de um trabalho de projeto/estágio profissional, com publicação dos resultados obtidos.

Bibliografia recomendada
Cada proposta de trabalho deve apresentar uma lista de bibliografia recomendada.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Orientação tutorial durante todo o ano letivo em que decorre o trabalho de projeto/estágio profissional.

Alternativas de avaliação
- Prova pública de defesa de trabalho, em júri - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 75%
- Apresentações - 25%
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