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SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO / PROJECTO 
SEMINAR OF DISSERTATION / PROJECT  

 
 

 

Área científica 
Scientific domain 

Design de Comunicação 
Communication Design 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 45 + OT 75 horas) 
(TP 45 + OT 75 hours) 

ECTS (10 ECTS) 

 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR 
COURSE UNIT CONTENT 

 
 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

A unidade curricular de Seminário/Dissertação tem como objectivo principal fomen-
tar o desenvolvimento do espírito crítico através do conhecimento e da compreensão 
das principais técnicas e metodologias aplicáveis e relevantes aos trabalhos de in-
vestigação nos domínios da tipografia e da edição, familiarizando os alunos com o 
processo de investigação académica, através da interação entre teoria e investigação. 
Tem-se ainda como objectivo específico o desenvolvimento da aptidão e da capaci-
dade por parte dos estudantes de problematizarem os problemas de investigação e 
selecionarem a abordagem, a metodologia e as técnicas de análise mais adequadas 
ao problema de investigação em mãos, quer se trate de uma situação concreta, ainda 
que complexa, de concepção, ou uma reflexão sobre a praxis com vista a realimentá-
la e a contribuir para o incremento da sua eficácia e assertividade. 
Pretende-se ainda, levar os alunos a manipular com facilidade as ferramentas de re-
colha e análise de informação, a conhecer os principais métodos de investigação 
qualitativa e quantitativa a utilizar no seu processo de investigação, a estruturar re-
latórios e a produzir uma pré-proposta de investigação para Mestrado. 
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The curricular unit of Seminar/Dissertation has as main objective to foster the devel-
opment of the critical spirit through the knowledge and understanding of the main 
techniques and methodologies applicable and relevant to research work in the fields 
of typography and publishing, familiarizing the students with the process of through 
the interaction between theory and research. 
The specific objective is to develop students' ability and ability to problematize re-
search problems and to select the most appropriate approach, methodology and 
analysis techniques for the research problem at hand, whether a concrete, albeit 
complex, situation of conception, or a reflection on praxis with a view to re-feeding 
it and contributing to the increase of its effectiveness and assertiveness. 
It is also intended to lead students to easily manipulate information gathering and 
analysis tools, to know the main qualitative and quantitative research methods to be 
used in their research process, to structure reports and to produce a research pre-
proposal for Masters. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

1. A Pós-Graduação e a investigação 
2. Porquê investigar? 
3. Investigação e ciência. 
4. Construção de projetos de pesquisa. 
5. Caracterização metodológica do processo de investigação. Recolha e análise de 
dados. 
6. Metodologias, métodos, ferramentas e técnicas de investigação em Design. 
7. Métodos de trabalho e de redação de relatórios científicos. 
8. Elaboração de uma Pré-Proposta de Investigação. 
 
1. Post-Graduation and research 
2. Why to investigate? 
3. Investigation and science. 
4. Construction of research projects. 
5. Methodological characterization of the research process. Data collection and anal-
ysis. 
6. Research methodologies, methods and techniques in Design. 
7. Methods of work and of writing scientific reports. 
8. Elaboration of a Research Pre-Proposal. 
 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
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Tratando-se de uma unidade curricular de índole teórica, as aulas são essencialmente 
de explanação da matéria, apoiadas por power points e PDF’s facultados posterior-
mente aos alunos. Contudo, em todas as aulas estabelece-se um diálogo constante 
com os estudantes, motivando-os para as temáticas abordadas, levando-os a partici-
par ativamente. 
Avaliação: 

1. A unidade curricular é constituída por dois momentos de avaliação periódicos 
ao longo do semestre, sendo um primeiro à 7ª semana lectiva e um segundo à 
14ª semana, compostos pela apresentação de um relatório escrito e de uma 
apresentação oral.  

1.1 Primeiro momento de avaliação periódico corresponde a um peso pondera-
tivo de 30%;  

1.2 Segundo momento de avaliação periódico corresponde a um peso pondera-
tivo de 60%;   

1.3  Assiduidade com um peso ponderativo de 10%. 
2. A classificação correspondente à avaliação intercalar é o resultado do ponto 1, 

permitindo a todos os estudantes com uma informação de no mínimo de 9,5 
(nove e meio) valores, poderem aceder à avaliação final. 

3. A avaliação final consiste na entrega do documento de pré-proposta, cujo 
peso ponderativo é de 20%. 

4. A classificação final da unidade curricular é calculada da seguinte forma: 
Avaliação intercalar com um peso ponderativo de 80% e avaliação final com peso 
ponderativo de 20%. 
 
Being a theoretical curricular unit, the classes are essentially explanatory of the sub-
ject, supported by power points and PDF's provided later to the students. However, 
in all classes a constant dialogue is established with the students, motivating them to 
the topics addressed, leading them to participate actively. 
Evaluation: 

1. The curricular unit consists of two periodical evaluation moments along the 
semester, the 1st one taking place at the 7th week and the 2nd one at the 14th 
week, each one of them composed by a written report and an oral presentation. 

1.1 First periodical evaluation moment corresponds to a ponderative weight of 
30%; 

1.2 Second periodical evaluation moment corresponds to a ponderative weight 
of 60%; 

1.3 Attendance with a ponderative weight of 10%. 
2.  The correspondent grade to the interim evaluation is the result of point 1, al-

lowing all students with a final information of at least 9,5 (nine and a half), to 
access the final evaluation. 

3. The final evaluation consists on the delivery of the pre-proposal document, 
having this assessment a ponderative weight of 20%. 

4. The final grade of the curricular unit is achieved as follows: 
Interim evaluation with a ponderative weight of 80% and the final evaluation with a 
ponderative weight of 20%. 
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4  — Bibliografia Recomendada 
Recommended Bibliography  
 

Bravo, R. Sierra (2001). Técnicas de investigación social. Teoria y Ejercicios. Madrid: 
Parainfo 
Ceia, C. (1997). Normas para a presentação de trabalhos científicos. Lisboa: Editorial 
Presença 
Foddy, W. H. (1992). Constructing Questions for Interviews and Questionnaires. Mel-
bourne: Cambridge university Press 
Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: an interactive approach. London: 
Sage publications. 
Mc Neil, P. (1990). Research Methods. London and Neew York: Routledge 
Pinto, J. M. & Silva, A. S. Org. (1984). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Afron-
tamento 
Watson, G. (1987). Writing a thesis: a guide to long essays and dissertations. London 
and New York: Longman 
 
 

5 — Assistência aos alunos  
Student assistance  

 
 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 
 
 
 
 
 
09/2018. 
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