
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Projeto/Project 18 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
Nesta unidade curricular pretende-se que cada estudante realize um pequeno trabalho 
original de pesquisa integrando os seus conhecimentos sobre problemas metodológicos e 
estatísticos com a capacidade para pesquisar criticamente a literatura sobre o tema escolhido 
e interpretar criticamente os resultados obtidos, tanto do ponto de vista das limitações 
metodológicas, como à luz dos conhecimentos atuais sobre o tema em estudo. Pretende-se 
igualmente que os estudantes saibam escrever um pequeno artigo científico devidamente 
formatado, escrito de forma clara e concisa e com a apresentação de material gráfico 
pertinente. Competências a adquirir: identificação de questões em aberto em Biologia; 
pesquisa da literatura; formulação de um problema de investigação e teste das hipóteses; 
delineamento da metodologia a utilizar e dos respetivos procedimentos estatísticos; análise 
crítica dos resultados e apresentação de um pequeno trabalho de investigação em formato 
de pequeno artigo científico. 
EN 
Each student will develop a small original research, integrating their knowledge of 
methodological and statistical problems with the ability to search the literature critically on 
the chosen topic and critically interpret the results, both from the point of view of 
methodological limitations and considering current knowledge on the subject. It is intended 
that students know how to write a short research paper properly formatted, written clearly 
and concisely present relevant graphic material. Skills to be acquired: identification of open 
questions in biology, literature search, formulation of a research problem and testing of 
hypotheses, design of the methodology to be used and statistical procedures, critical 
analysis of results and presentation of a little investigative work in the form of a small 
scientific article. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 
Esta UC funcionará como um seminário de supervisão dos trabalhos a realizar pelos 
estudantes pelo que não terá um conteúdo programático previamente definido. 
EN 
This course will work as a seminar. Supervision of the work plans and their implementation 
will be made, so it does not have a pre-defined syllabus. 

 


