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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A unidade curricular Seminário Dissertação / Trabalho de Projecto apresenta-se como 
um coadjuvante à formulação definitiva do projecto de investigação a desenvolver por cada 
mestrando. Com o objectivo de apoiar directamente a dissertação ou projecto teórico-prático, esta 
disciplina procura disponibilizar os conhecimentos teóricos, tecnológicos e técnicos necessários 
à prossecução do trabalho de investigação, cujo campo temático já estará definido e resulta do 
percurso anterior do estudante. Assim, espera-se que o mestrando seja capaz de desenvolver um 
projecto de investigação onde enuncie claramente a questão de investigação, identifique o tema 
(e justifique a relevância da sua escolha), descreva os objectivos de investigação, a estrutura da 
pesquisa e a metodologia a seguir, indique a bibliografia selecionada e um cronograma com as 
fases do trabalho a realizar.

The Seminar Dissertation / Project Work course is presented as an adjunct to the definitive 
formulation of the research project to be developed by each student. With the objective of 
directly supporting the dissertation or theoretical-practical project, this course seeks to provide 
the theoretical, technological and technical knowledge necessary to carry out the research work, 
whose thematic field will already be defined and results from the previous course of the student. 
Thus, it is expected that the master’s degree will be able to develop a research project that clearly 
articulates the research question, identifies the subject (and justifies the relevance of its choice), 
describes the research objectives, research structure and methodology then, indicate the selected 
bibliography and a schedule with the phases of the work to be performed.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Os conteúdos programáticos pretendem sustentar o desenvolvimento do projecto de trabalho 
pelo que serão abordadas questões relacionadas com o modelo da proposta e a estruturação do 
projecto de investigação, a identificação da sua natureza, a distinção dos quadros conceptual e 
operatório, a definição da questão de investigação e dos critérios essenciais à sua formulação. 
Em seguida, serão exploradas as estratégias para a escolha e justificação do tema, o desenho 
da pesquisa, o método de recolha da informação, a contextualização teórica, o ‘estado da arte’ 
e as acções necessárias à sua elaboração, a revisão bibliográfica e a clarificação de termos e 
conceitos-chave. Finalmente, será feita referência às principais metodologias de investigação, ao 
planeamento do trabalho de campo, à recolha, processamento e análise dos dados, à discussão 
de resultados, às limitações do estudo, suas conclusões, recomendações e principais contributos. 
Para os estudantes a desenvolver um projecto prático será disponibilizado o apoio tecnológico e o 
acompanhamento do trabalho a desenvolver.

The program contents are intended to support the development of the work project, which 
will address issues related to the proposal model and the structuring of the research project, 
identifying its nature, distinguishing conceptual and operative frameworks, defining the research 
question and the essential criteria for its formulation. Next, the strategies for the choice and 
justification of the theme, the research design, the information collection method, the theoretical 
contextualization, the ‘state of the art’ and the actions necessary for its elaboration, bibliographical 
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revision and clarification of key terms and concepts. Finally, reference will be made to the main 
research methodologies, fieldwork planning, data collection, processing and analysis, discussion of 
results, study limitations, conclusions, recommendations and main contributions. For the students 
to develop a practical project will be available the technological support and the monitoring of the 
work to be developed.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Cada aula terá um tema específico ou actividade particular, enquadrada nos objectivos da 
disciplina. Em cada sessão, o grupo é incentivado a participar activamente na discussão, criação 
de um pensamento crítico e geração de ideias que resultem da actividade ou tema abordado. Com 
esta metodologia , pretende-se identificar as abordagens possíveis a cada proposta avançada, 
antecipar eventuais problemas e debater questões práticas inerentes ao trabalho de pesquisa. Os 
métodos pedagógicos utilizados serão exposição oral do docente e convidados; apresentação e 
discussão de dissertações e projectos já concluídos e em curso; análise crítica das propostas por 
painel de docentes.

A avaliação incide sobre o domínio dos conteúdos programáticos e a sua aplicação concre- 
tiza-se em 2 exercícios e na realização de uma proposta final de dissertação/trabalho de projecto, 
considerando-se também avaliação contínua.

A classificação final (0-20 valores) resulta da ponderação de:
1. Avaliação contínua (10%)
 Elementos de avaliação:
 Assiduidade e participação
2. Avaliação periódica (80%)
 Elementos de avaliação:
 Exercícios (20%), a realizar até meio do semestre;
 Proposta final (60%) a concretizar até ao final do semestre.
3. Avaliação final (10%)
 Elementos de avaliação:
 Reformulação da proposta final.

Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média igual ou 
superior a 10 valores obtida em avaliação periódica e que não pretendam reformular a proposta 
final (classificação final resulta da avaliação contínua e periódica [100%]).

São admitidos à avaliação final apenas os estudantes com classificação média igual ou superior 
a 8,0 valores obtida na avaliação periódica (classificação final resulta da avaliação contínua e 
periódica [90%] e da avaliação final [10%]).

Each class will have a specific theme or particular activity, framed in the objectives of the 
discipline. At each session, the group is encouraged to participate actively in the discussion, to 
create critical thinking and to generate ideas that result from the activity or theme addressed. 
With this methodology, we intend to identify the possible approaches to each advanced proposal, 
to anticipate eventual problems and to discuss practical questions inherent in the research work. 
The pedagogical methods used will be oral presentation of the teacher and guests; presentation 
and discussion of dissertations and projects already completed and in progress; critical analysis of 
proposals by panel of teachers.
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The evaluation focuses on the content of the syllabus and its application is carried out in 2 
exercises and in the realization of a final dissertation / project work proposal, also considering 
continuous evaluation.

The final classification (0-20 values) results from the weighting of:
1. Continuous evaluation (10%)
 Elements of evaluation:
 Assiduity and participation
2. Periodic evaluation (80%)
 Elements of evaluation:
 Exercises (20%), to be held until the middle of the semester;
 Final proposal (60%) to be completed by the end of the semester.
3. Final evaluation (10%)
 Elements of evaluation:
 Reformulation of the final proposal.

Students with an average grade of 10 or higher obtained in periodic evaluation and who do not 
wish to re-formulate the final proposal are absent from the final evaluation (final classification 
results from continuous and periodic evaluation [100%]).

Only students with an average grade of 8.0 or higher obtained in the periodic evaluation are 
admitted to the final evaluation (final classification results from continuous and periodic assessment 
[90%] and final assessment [10%]).
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