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ANEXO H 

Descrição da tarefa de reflexão crítica 



Reflexão Critica 
Com base nos artigos 

“Alternative Approaches to research in Physical Therapy: Positivism and Phenomenology” 
“Human Nature and Research Paradigms: Theory Meets Physical Therapy Practice” 

Objectivo da tarefa 

Este trabalho individual tem por objectivo proporcionar uma reflexão sobre as 
abordagens inerentes a qualquer investigação, bem como a sua relação com as 
metodologias utilizadas.  
Com a realização desta tarefa pretende-se desenvolver e avaliar as seguintes 
competências e conhecimentos: 
a) Relacionar as abordagens e paradigmas de investigação com as 
especificidades das diferentes metodologias de investigação; 
b) Reflectir sobre as implicações da utilização das diferentes metodologias no 
processo de investigação; 
 c) Reflectir sobre a aplicabilidade das diferentes metodologias de investigação 
no contexto da investigação em Fisioterapia; 
 d) Elaborar sínteses/ reflexões críticas a partir de discussões realizadas nas 
aulas presenciais e no fórum de discussão.  

Descrição da Tarefa 

Pretende-se que procedam à leitura dos artigos seleccionados para o efeito e 
elaborem uma síntese reflexiva e critica acerca dos mesmos, tendo em conta os 
conhecimentos anteriores, a discussão realizada em sala de aula e o fórum de 
discussão iniciado para o efeito. 
Da síntese deverá constar uma reflexão sobre a relação entre as diferentes 
abordagens e paradigmas e as características das diferentes metodologias de 
investigação, das implicações de determinada metodologia no processo de 
investigação e da sua aplicabilidade na investigação em Fisioterapia, através de 
exemplos ilustrativos das diferentes situações. 
A apresentação escrita da reflexão crítica não deverá ultrapassar as 40 linhas 
(= 2 páginas; letra 12). 



Avaliação da Tarefa  

A reflexão crítica deverá ser apresentada sob a forma escrita, a qual será 
sujeita a apreciação por um colega que dará feedback sobre o trabalho recebido 
através de um formulário desenvolvido para o efeito e disponibilizado na pasta 
“Material de Apoio” do item Documentos do Campus Virtual. 
A avaliação final da tarefa e do feedback fornecido é realizado pela docente da 
disciplina. 
Esta actividade tem uma ponderação de 40% na avaliação sumativa, dos quais 
35% correspondem à avaliação da reflexão escrita e 5% à avaliação da 
participação no fórum de discussão. 

Data e forma de entrega 

A reflexão critica deverá ser enviada para o colega responsável por fornecer o 
feedback e para a docente através da ferramenta Dropbox (cacifo) até ao dia 
24 de Outubro. 
O feedback acerca do trabalho desenvolvido terá de ser enviado para o autor 
do trabalho e para a docente até ao dia 27 de Outubro de 2006, através do item 
Dropbox (cacifo). 

O trabalho final (reformulado ou não após feedback do colega) deverá ser 
colocado na pasta “Reflexão critica” do item Trabalhos até ao dia 31 de 
Outubro de 2006. 

Após apreciação dos trabalhos finais, a docente fará uma apreciação geral dos 
trabalhos que será disponibilizada no Campus Virtual. Além disso, enviará a 
cada um dos estudantes feedback individual por escrito. 
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