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Metodologia do Trabalho Científico 
Methodology of Scientific Work 

 
 
 

 
Área científica 
Scientific domain 

Scientific Area 
Educação Artística /  
Artistic Education 

Anos letivos 
Academic years 

2020- 2021 

Grau de ensino 
Degree 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 42 + OT 21 horas) 
(T 42 + OT 21 hours) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível  
Level 

I* 

 
 

 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 
Objectivos Gerais  
 

• O objectivo geral desta unidade curricular é a orientação dos mestrandos nas 
metodologias específicas da investigação em ciências humanas, com vista à 
elaboração da dissertação de Mestrado em Educação Artística 

• A presente unidade curricular tem em vista aproximar os estudantes das 
questões epistemológicas, técnicas e éticas da investigação, considerando a 
essencial articulação entre o campo teórico e o campo empírico. 
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Objectivos Específicos: 
 
1. Utilizar metodologias de investigação:  

– Tomar consciência das várias partes integrantes de um trabalho aca-
démico de investigação.  

– Caracterizar a investigação quanto ao método e ao propósito.  
– Conhecer técnicas de análise de dados.  
– Conhecer estratégias para uma correta seleção de fontes bibliográfi-

cas.  
– Tomar contacto com boas práticas de investigação e analisar critica-

mente projetos de investigação. 
 

2. Preparar um Projecto de Investigação:  
– Conhecer a investigação relacionada com a sua proposta de Investi-

gação de Mestrado.  
– Desenvolver uma revisão bibliográfica sobre um determinado tema 

científico.  
– Planear um projeto de investigação.  
– Incrementar a capacidade de apresentar ideias oralmente, com clare-

za e rigor.  
. 

 
 
General Goals: 
 
• The general goal of this curricular unit is the orientation of the Master's students in 
specific methodologies of research in human sciences, with a view to the elaboration 
of the Master's dissertation in Artistic Education. 
• This curricular unit aims to bring students closer to the epistemological, technical 
and ethical issues of research, considering the essential link between the theoretical 
and the empirical fields  
 
Specific Goals 
 
1. Use research methodologies: 
To become aware of the various parts of an academic research work. 
Characterize the investigation as to the method and purpose. 
Know data analysis techniques. 
Know strategies for a correct selection of bibliographic sources. 
Get in touch with good research practices and critically analyze research projects. 
 
2. Prepare a Research Project: 
Know the research related to your Master's Research proposal. 
Develop a bibliographic review on a given scientific topic. 
Plan a research project. 
Increase the ability to present ideas orally, clearly and rigorously. 
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2  — Conteúdos Programáticos 

Syllabus  
 

• Formulação da questão de partida  
• Levantamento do Estado da Arte, revisão de literatura 
• Formulação do objetivo geral  
• Redação dos objetivos específicos  
• Redação das Hipóteses (que devem partir da revisão de literatura)  
• Plano de recolha e de análise de dados (Instrumentos de recolha de dados)  
• Interpretação de resultados e validação das Hipóteses  
• Redação das conclusões articuladas com a revisão Teórica sobre o tema. 

Novas pistas de investigação  
• Limitações da investigação 
• Investigação Quantitativa/ Investigação Qualitativa: Técnicas de recolha, 

análise e interpretação de dados. 
• Como Citar e Referenciar: NP 405, APA 6 
• Aprofundamento do APA 6, citações, referências, traduções, figuras, gráfi-

cos, anexos, escrever adequadamente e sem preconceito, etc. 
• As especificidades da Pesquisa em Educação Artística. 

 
Syllabus  
 
•  Formulation of the starting question 
• Survey of the State of the Art, literature review 
• Formulation of the general objective 
• Writing specific objectives 
• Writing the Hypotheses (which should start from the literature review) 
• Data collection and analysis plan (Data collection instruments) 
• Interpretation of results and validation of Hypotheses 
• Writing of the conclusions articulated with the theoretical review on the topic. New 
research leads 
• Research limitations 
• Quantitative Research / Qualitative Research: Techniques for collecting, analyzing 
and interpreting data. 
• How to Cite and Reference: NP 405, APA 6 
• Deepening of APA 6, citations, references, translations, figures, graphics, attach-
ments, writing properly and Bias free, etc. 
• The specificities of Research in Art Education. 
 
3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 

Teaching and Evaluation Methodologies 
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• Aulas expositivas, acompanhadas de power points, vídeos e demais supor-
tes.  

• Participação nas aulas através da realização de pequenos trabalhos indivi-
duais e em grupo e Apresentação oral deProjectos ou Relatórios de Investi-
gação. 

 
 
• Expository classes, followed by power points, videos and other supports. 
• Class participation by conducting small individual and group work and oral presen-
tation of projects or research reports. 
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 
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• BELL, Judith, Como realizar um projecto de investigação- um guia para a 
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5 — Assistência aos alunos  

 

Através de marcação pelo email: teresalousaestetica@gmail.com   
 

By appointment by email teresalousaestetica@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 02 de Julho de 2020 
Teresa Lousa 


