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DISSERTAÇÃO
1. DESCRIÇÃO GERAL DA UC
Curso: Mestrado em Higiene Oral
ECTS: 30

Ciclo: 1º

2º

3º

Não conferente de grau

Localização no Plano de Estudos: 1º Ano 1º Semestre

Características: Semestral

Anual

Obrigatória

Horas de Trabalho: 840 Horas de Contacto: 30 (T:-- TP:

PL:

Opcional
S:

TC:-- E:-- OT:30)

Horário de funcionamento: Não tem horário de funcionamento fixo
Horário de apoio pedagógico: a estabelecer por cada orientador da Dissertação de Mestrado além de sexta-feira 13.0014.00

2. OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
O grau de mestre é conferido aos que demonstrem:
a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:
i) Sustentando-se nos conhecimentos obtidos num curso de licenciatura, os desenvolva e aprofunde;
ii) Constitua a base de desenvolvimentos e/ ou aplicações originais em contexto de investigação;
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em
situações novas e não familiares, relacionadas com a sua área de estudo;
c) Ter capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas ou desenvolver soluções em situações
de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações éticas e sociais que resultem dessas
soluções;
d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, de uma forma
clara e sem ambiguidades;
e) Possuir competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida de um modo autónomo
3. PRÉ-REQUISITOS (precedências)
Não se aplica
4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Não se aplica
5. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
Não se aplica
6. MÉTODOS DE ENSINO
Elaboração, apresentação e discussão pública de uma dissertação de natureza científica original.
7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Modalidade de avaliação: Avaliação contínua
Avaliação por exame final
Descrição:
Apresentação e discussão pública de uma dissertação de natureza científica original.

Avaliação mista

8. DOCENTES (assinalar o regente)
Henrique Pedro Soares Luis (Regente)
Esta UC não tem corpo docente fixo. Trata- se da UC que enquadra a realização da dissertação de mestrado, tendo
apenas horas letivas de orientação tutorial (30 horas OT). Todos os docentes doutorados e os considerados pelo
Conselho Científico como especialistas de reconhecido mérito, podem ser orientadores de dissertações de mestrado

Tipologia das horas de contacto: T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminário; TC- Trabalho de Campo; E- Estágio; OT- Orientação Tutorial
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9. LÍNGUA(S) DE ENSINO
Português e Inglês
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