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Programa:

PESQUISA CLÍNICA

Conteúdo:

Pesquisa Clínica ¬ teórico¬prático / presencial¬virtual Contexto cultural e histórico de pesquisa clínica, voltados para a informação e divulgação do conhecimento científico ¬ Uso das
TICs em Pesquisa Clínica ¬ teórico¬prático / presencial¬virtual Telemedicina e Telessaúde em Pesquisa Clínica: histórico, conceitos e casos de sucesso Recursos tecnológicos:
inovações na área da Pesquisa Clínica ¬ MOOCs, SPOCs e cursos a distância em Pesquisa Clínica ¬ teórico¬prático / presencial¬virtual Histórico, conceitos e aplicações ¬
Gerenciamento de dados em Pesquisa Clínica ¬ teórico¬prático / presencial¬virtual ¬ Metodologia científica e publicações em Pesquisa Clínica ¬ Publicação eletrônica científica ¬ passo
a passo ¬ teórico¬prático / presencial¬virtual Histórico, conceitos e aplicações ¬ Escola Médica Virtual ¬ plataforma Moodle ¬ teórico¬prático / presencial¬virtual

Ementa:

Os objetivos da Disciplina serão os de: -Discutir as bases da metodologia científica, com ênfase nas ferramentas de tecnologia da informação, visando a publicação das pesquisas
clínicas; -Discutir e desenvolver referenciais teóricos e práticos de plataformas de acesso livre a informação de dados de pesquisa clínica; -Desenvolver métodos em pesquisa clínica e
sua influência nas formas de produção e transmissão do conhecimento; -Discutir e desenvolver meios de divulgação da pesquisa clínica como mecanismo de produção da inovação; Discutir e desenvolver os principais modelos e princípios adotados na área da divulgação da ciência gerada por estudos clínicos; -Inserir o aluno no panorama internacional e nos
contextos culturais e históricos de pesquisa clínica, voltados para a informação e divulgação do conhecimento científico
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Objetivos:

Os objetivos da Disciplina serão os de: ¬Discutir as bases da metodologia científica, com ênfase nas ferramentas de tecnologia da informação, visando a publicação das pesquisas
clínicas¿ -Discutir e desenvolver referenciais teóricos e práticos de plataformas de acesso livre a informação de dados de pesquisa clínica¿ ¬Desenvolver métodos em pesquisa clínica e
sua influência nas formas de produção e transmissão do conhecimento¿ ¬Discutir e desenvolver meios de divulgação da pesquisa clínica como mecanismo de produção da inovação¿
¬Discutir e desenvolver os principais modelos e princípios adotados na área da divulgação da ciência gerada por estudos clínicos¿ ¬Inserir o aluno
no panorama internacional e nos contextos culturais e históricos de pesquisa clínica, voltados para a informação e divulgação do conhecimento científico

Critérios:

Ao final de cada tópico do conteúdo programático, os alunos serão avaliados por meio de trabalhos e avaliações formativas, inseridas na Escola Médica Virtual. Dentre estas, poderão
constar: fóruns de discussão, quiz, questões de múltipla escolha, dentre outras. Ao final do curso os alunos deverão desenvolver um trabalho de conclusão de curso, que será
apresentado presencialmente, sobre as diferentes temáticas demonstradas no conteúdo programático.

