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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Utilizar técnicas de projeto com apoio tutorial na área da Tecnologia Biomédica;
2. Aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos nas várias áreas científicas e respetivas unidades curriculares;
3. Integrar, na perspetiva da atividade profissional, conhecimentos e competências obtidas nas diversas unidades curriculares, e demonstrar a capacidade de
resolver problemas perante novos desafios;
4. Pesquisar e recolher informação bibliográfica relevante, recorrendo a bibliotecas científicas e técnicas/regulamentos /normas/etc;
5. Elaborar, sustentando-se na informação recolhida e seu aprofundamento, relatórios/documentos de síntese/perspetivas de evolução/análises críticas/propostas
de projetos ou soluções de problemas/etc;
6. Desenvolver as capacidades de comunicação oral e escrita bem como discutir de forma crítica e sustentada, propostas e resultados obtidos.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Resolver e identificar problemas em todas as áreas científicas de Tecnologia Biomédica.

Conteúdo da unidade curricular
Escrita técnica de relatórios. Qualidade profissional nas apresentações. Projeto e metodologia. Criatividade. Segurança. Responsabilidade, utilização de normas e
códigos de ética. Os projetos são no âmbito da tecnologia biomédica e das suas áreas científicas.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Cada projeto é submetido por um orientador que deverá efetuar um plano de trabalhos.

Bibliografia recomendada
A bibliografia recomendada será adaptada a cada Projeto/The recommended bibliography will be adapted to each Project.

Métodos de ensino e de aprendizagem
A unidade curricular será lecionada com recurso à autoaprendizagem orientada pelo docente (sessões de orientação tutorial).

Alternativas de avaliação
- Relatório e apresentação final do projeto - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 75% (Avaliação do relatório de Projeto por um júri.)
- Apresentações - 25% (Apresentação oral e discussão perante um júri.)
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Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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