
largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO
E ESCRITA CRÍTICA

SEMINAR ON RESEARCH AND CRITICAL WRITING

Área científica
Scientific domain

Museologia e museografia
museology and museography

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Mestrado
Master of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 42 horas)
(T 42 hours)

ECTS (10 ECTS)

Nível
Level

I

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Esta unidade curricular abordará os métodos e técnicas de pesquisa e análise que serão objeto 
de estudo e motivo de reflexão nas ciências sociais (observação e fontes documentais, observação 
direta, amostragem, questionário, apresentação de resultados) e nas ciências físicas e naturais (in-
trodução, revisão da literatura, hipótese, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusões).

A unidade curricular de Seminário de Investigação e Escrita Crítica incidirá nas questões que 
se prendem com a procura de material, investigação bibliográfica, estruturação e índice, redação 
(sistemas citação-nota e autor-data), bibliografia (norma portuguesa NP 405 e algumas normas 
internacionais), índices, elementos gráficos e de apoio. 

Finalmente, o uso de ferramentas informáticas (na pesquisa e redação) será exaustivamente 
trabalhado.

This curricular unit will teach the methods and techniques of research and analysis that will be 
the object of study in the master dissertation with reflection in the social sciences (observation 
and documentary sources, direct observation, sampling, questionnaire, presentation of results) 
and physical sciences (introduction, state of the art, hypothesis, materials and methods, results, 
discussion, conclusions).

The curricular unit of Seminar on Research and Critical Writing will focus on questions related 
to the search for material, bibliographical research, structuring and indexing, writing (citation-note 
systems and author-date), bibliography (Portuguese standard NP 405 and some standards interna-
tional indexes), graphic and support elements.

Finally, the use of computer tools (in research and writing) will be thoroughly worked out.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1. Processos de investigação: objetos, fontes, hipóteses, métodos, plano de trabalho.
2. Investigação e estratégias: bibliografia e plataformas eletrónicas de pesquisa de recursos.
3. Dissertação de mestrado / trabalho de projeto / relatório de estágio. 
4. Partes da dissertação: estrutura; índice; citações; notas; bibliografia; apêndices; anexos; 

índices. 
5. Norma Portuguesa NP 405 — referências bibliográficas.
6. Sistema citação-nota; autor-data; APA, Harvard System; Chicago; MLA. 
7. Escrita.
8. Apresentações. 

1.  Research processes: objects, sources, hypotheses, methods, work plan.
2.  Research and strategies: bibliography and electronic research platforms for re-courses.
3.  Masters dissertation / project work / internship report.
4.  Parts of the dissertation: structure; index; citations; grades; bibliography; appendices; an-

nexes; indexes.
5.  Portuguese Standard NP 405 — bibliographical references.
6.  Citation-note system; author-date; APA, Harvard System; Chicago; MLA.
7.  Writing.
8.  Presentations.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Aulas com amplo suporte visual de textos e de exemplos práticos. Utilização da plataforma 
Moodle com materiais de apoio à Unidade Curricular. 

A avaliação é realizada através de dois trabalhos individuais (artigo científico e pré projeto de 
dissertação).

A classificação final (0-20 valores) resulta da ponderação de:
1)  Avaliação Periódica (90%)
Elementos a avaliar:
—  Artigo científico (45%) — a realizar no meio do semestre;
—  Pré projeto de dissertação (45%) — a realizar no final das aulas;

2)  Avaliação Final (10%)
Elementos a avaliar:
—  Discussão dos trabalhos apresentados.

Notas:
Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média igual ou supe-

rior a 10 valores obtida em avaliação periódica.
Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou superior a 8 

valores obtida em avaliação periódica.

Classes with visual support of texts and practical examples. Use of the ULisboa Moodle platform 
with materials to support the Course.

The final grade (0 — 20) is obtained from the combined scores of:
1)  Periodic Assessment (90%)
Coursework to be graded:
—  Paper (45%) — to be submitted mid-semester;
—  Dissertation pre-project (45%) — to be submitted by the end of the module.

2)  Final Assessment (10%):
Coursework to be graded:
—  Paper and dissertation pre-project discussion.

Remarks:
Students with an average grade of 10 (out of 20) or higher obtained from periodic evaluations 

are exempt from the final assessment.
Admission to final assessment requires students to average a minimum grade of 8 (out of 20) 

obtained in periodic assessment.

4 — Bibliografia Recomendada
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