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A 9 de maio |  Módulo I  

State of art - Revisões da literatura 
(meta-análise) 
Ÿ  Introdução às revisões sistemáticas da literatura 
Ÿ Metodologia prática de elaboração de uma 

meta-análise
         Luísa Amaral
Faculdade de Ciências da Universidade da Beira Interior

13 de maio |  Módulo II 
Linhas gerais sobre a construção de um projeto 
de investigação. Método investigação-ação.
Ÿ A problematização em investigação 

Enquadramento concetual
Ÿ Questão de partida
Ÿ Objetivos
Ÿ  Hipóteses
Ÿ População e amostra
Ÿ Técnicas de amostragem: probabilística e não 

probabilística
Ÿ Tipos de estudos
Ÿ Instrumentos de recolha de dados: observação, 

entrevista, questionário
Ÿ Questões éticas

Ermelinda Caldeira
Universidade de Évora e Escola Superior de Enfermagem    de 
São João de Deus

José Vilelas
Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa

16 de maio |  Módulo III  
Metodologias quantitativas 
Ÿ  Conceitos metodológicos: princípios e critérios 

de causalidade, validade interna e externa, 
grupo controlo, aleatorização, confundimento, 
interação, parâmetros de avaliação

Ÿ Conceitos estatísticos: metodologias de análise 
e medidas de efeito e de associação

Ÿ Desenhos de estudo intervencionais e não 
intervencionais: aplicações, vantagens e 
limitações, interpretação de resultados e vieses
Patrícia Soares
Unidade de Investigação em Epidemiologia do IPO Lisboa

Susana Esteves
Unidade de Investigação Clínica do IPO Lisboa

20 de maio |  Módulo IV  
Metodologias qualitativas 
Ÿ  O lugar da investigação qualitativa em 

enfermagem
Ÿ  Características da investigação qualitativa
Ÿ  O processo de investigação e o papel do 

investigador
Ÿ Questões éticas que se colocam na 

investigação qualitativa. A relação 
investigador/participante e a condução da 
entrevista

Ÿ Diferentes abordagens em pesquisa qualitativa
Maria Antónia Rebelo Botelho
Universidade de Lisboa e Escola Superior de Enfermagem de 
Lisboa

27 de maio |  Módulo V  
Investigação - Procura de oportunidades de 
nanciamento e aspetos legais 
Ÿ  Regulamento geral sobre proteção de dados: 

conceitos e princípios base
Ÿ Impacto do RGPD sobre a utilização de dados 

pessoais para ns de investigação clínica
Ÿ O equilíbrio jurídico entre os interesses dos 

titulares de dados e os interesses prosseguidos 
pela investigação clínica
  Carla Pereira
Centro de Investigação do IPO Lisboa

Martim Taborda Barata
Jurista

Nuno Miranda
Unidade de Transplante de Medula e Unidade de Investigação 
em Filosofia da Medicina do IPO Lisboa

30 de maio |  Módulo VI  
Como escrever e publicar um artigo cientíco 
Ÿ  Pesquisa nas bases de dados cientícos
Ÿ Protocolo de pesquisa: questão de investigação, 

critérios de inclusão e exclusão, descritores, 
ltragem dos artigos e seleção.
  Ermelinda Caldeira
Universidade de Évora e Escola Superior de Enfermagem de 
São João de Deus

José Vilelas
Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa

LOCAL
Auditório da Escola de Enfermagem do IPO Lisboa

DESTINATÁRIOS
Enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde.
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Potenciar a investigação, partilhar conhecimento e compreender diferentes metodologias, 
estudos e técnicas são os principais objetivos do curso «Metodologias de Investigação». 
Composta  por seis módulos, esta formação decorre entre 9 e 30 de maio, com o intuito de 
desenvolver competências na realização de projetos e estudos de investigação que vão ajudar 
na tomada de decisões adequadas e fundamentadas na atividade diária dos profissionais de 
saúde.

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS
Serão considerados o método expositivo e ativo. Prevê-se a possibilidade, de ser colocado 
campo aberto em ficha de inscrição, para exposição de questões/dúvidas relacionadas com 
aspetos metodológicos, para discussão posterior.

Cada módulo terá uma parte teórica e uma componente prática, ficando ao critério do 
formador a sua repartição pelas 8 horas de formação. Não obstante sugerem-se sessões de 60 
a120 minutos, para apresentação dos conceitos teóricos, seguidas de exercícios práticos para 
consolidar conceitos e esclarecer dúvidas. No final do módulo prevê-se um exercício 
abrangente.

OBJETIVOS GERAIS
Ÿ Desenvolver competências para a realização de projetos e estudos de investigação;
Ÿ Tomar decisões metodologicamente adequadas e fundamentadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ÿ Elaborar questões de investigação e definir objetivos;
Ÿ Identificar linhas gerais de construção de um projeto de investigação;
Ÿ Recolher, ler e analisar informação científica;
Ÿ Reconhecer diferentes métodos e técnicas de investigação e suas principais características;
Ÿ Adquirir competências para, partindo de uma pergunta de investigação, escolher o 

desenho do estudo e possíveis abordagens mais apropriadas;
Ÿ Saber interpretar a adequabilidade dos métodos e os resultados de um estudo de 

investigação clínica;
Ÿ Refletir sobre questões de natureza ética e legal;
Ÿ Desenhar o sumário de "Elaboração de um protocolo";
Ÿ Desenhar o sumário de um "Projeto de investigação/ação";
Ÿ Descrever as etapas fundamentais para a realização de um artigo científico;
Ÿ Identificar os aspetos/estratégias de financiamento e oportunidades.

INSCRIÇÕES
Enviar formulário de inscrição para centroformacao@ipolisboa.min-saude.pt
Cada formando pode inscrever-se em um ou mais módulos. São aceites até trinta 
formandos por módulo. As inscrições são gratuitas.

Para qualquer esclarecimento:
centroinvestigacao@ipolisboa.min-saude.pt

NOTA
A formação tem a duração total de 42 horas, dividas por seis módulos de oito horas, a realizar 
nas datas indicadas, entre as 9h00 e as 17h00, com pausa de uma hora para almoço. 
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