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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer os elementos da investigação: aspectos epistemológicos, metodológicos, técnicos e éticos, em articulação entre campo teórico e campo empírico, no
âmbito da Farmácia
2. Aprender a elaborar um projeto de investigação na área da Farmácia
3. Analisar e executar uma apreciação crítica de trabalhos de investigação em estudos publicados nesta área da saúde
4. Identificar a natureza e características do rationale metodológico: suas etapas e componentes
5. Conhecer os elementos inerentes ao plano metodológico e instrumental de uma investigação
6. Planear todos os passos desde a execução até a divulgação Científica de uma Investigação

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Introdução à investigação quantitativa e qualitativa, com aplicação prática na área da Farmácia

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Questões introdutórias sobre o objeto científico e investigação científica
2. As etapas de investigação
- Revisão da literatura: revisão narrativa, revisão sistemática e meta análise
- Definição do problema em estudo, a questões de investigação e os objetivos
- Definição do instrumento de recolha de dados, das variáveis e a sua operacionalização
- Definição das hipóteses em estudo e dos teste de hipóteses (estatística).
- Tipos de estudos
- Ética da investigação
3. Métodos e técnicas de investigação quantitativa e qualitativa
4. Especificidades da Farmácia em investigação

Bibliografia recomendada
1. Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática. Coimbra. Almedina.
2. Pestana, H. ; Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais. A complementaridade do SPSS. 5ª Ed. Lisboa: Edições Sílabo
3. Ribeiro, J. L. P. (2010). Metodologia de Investigação em Psicologia e Saúde. 3ª Ed. Oliveira de Azemeis. Livpsic.
4. Fortin M. F. (2003). O Processo de Investigação - da Conceção à realização. 3ª Ed. Lusociência, Outubro. ISBN: 972-8383-10-X.

Métodos de ensino e de aprendizagem
As metodologias de ensino incluem aulas TP, que recorrem a uma estratégia interativa recorrendo ao debate e análise de cenários. Nas aulas S, recorre-se a
apresentação de trabalhos ou de análise crítica de artigos científicos com debate, em forma de JournalClub. As aulas OT destinam-se ao apoio ao desenvolvimento
das análises críticas e do projeto de investigação, num processo de co-criação.

Alternativas de avaliação
1. Final - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Projetos - 50% (Projeto de investigação em Farmácia desenvolvido em co-criação)
- Apresentações - 40% (Journal club (análise, apresentação e discussão de dois artigos científicos))
- Discussão de Trabalhos - 10% (Capacidade de discutir investigação com os colegas e investigadores convidados)
2. Recurso - Especial - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Projetos - 100% (Escrito (100%) Projeto de investigação em Farmácia)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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