
                                            FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 

IE.131C/00 

Página 1 de 2 

ANO LETIVO DE 2016-2017 

 
CURSO DE LICENCIATURA EM PSICOLOGIA 

 

 Unidade curricular:  

Seminário 1 

Curricular Unit: 

 Seminar 1 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Vera Margarida Seabra de Almeida 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

 - Saber utilizar e consultar bases bibliográficas de dados  

- Saber seleccionar de forma criteriosa artigos pertinentes para pesquisa de um determinado tema 

- Ler e analisar criticamente um artigo científico 

- Elaborar ficha de leitura 

- Saber aplicar as regras da APA 

- Saber gerir e organizar referências bibliográficas com recurso a programas específicos 

- Conhecer o estado da arte no domínio científico em que vão ser integrados 

- Conhecer o(s) projeto(s) de investigação em que vão ser integrados e m termos de plano, objetivos, amostra, 

instrumentos, desenho 

- Saber utilizar e aplicar instrumentos de avaliação   

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

- Know how to use and consult bibliographic databases  

- Learn judiciously select relevant articles to research a particular topic  

- Read and critically analyze a scientific paper  

- Develop reading form  

- To apply the APA waterings 

- Know how to manage and organize references to use of specific programs 

- Know the status of art in the scientific field that will be integrated  

- Know (s) project (s) where they will be integrated in terms of plan, objectives, sample, 

instruments, design  
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- Know how to use and apply assessment tools 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

- Pesquisa em base de dados bibliográfica 

- Factores de impacto das revistas cientificas 

- Selecção e leitura crítica de artigos científicos 

- Construção de fichas de leitura 

- Princípios e regras da APA 

- Técnicas de pesquisa bibliográfica e de organização de referências bibliográficas 

- Exposição de um projeto de investgação em termos de estado da arte e de desenho de investigação 

- Treino de competências de aplicação de instrumentos de avaliação 

- Aplicação de instrumentos de avaliação 

Syllabus 

- Research in bibliographic database  

- Impact factors of scientific journals  

- Selection and critical reading of scientific articles  

- Construction of reading records  

- Principles and rules of APA  

- Techniques odf research and of bibliographic references organization 

- Presentation of a research in terms of state of the art and design 

- Training skills of application of assessment tools  

- Application of assessment tools 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

American Psychological Association (2010) Publication Manual of the American Psychological Association. 

Washington, DC: American Psychological Association 

 

O regente: (data e nome completo): 


