FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2016-2017
CURSO DE LICENCIATURA EM PSICOLOGIA
Unidade curricular:
Introdução à Investigação em Psicologia
Curricular Unit:

Introduction to Research in Psychology

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):

Maria Emília Torres Eckenroth Guimarães Areias

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Dominar as principais técnicas de investigação cientifica
Domínio das dimensões e fases do procedimento de investigação
Conceber um projecto de investigação
Objectives of the curricular unit and competences to be developed

Mastering the main techniques of scientific research
Field of dimensions and stages of the investigation procedure
Design a research project

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
As etapas do procedimento:
- Revisão do estado-da-arte sobre um domínio científico
- Definição das questões de investigação: clareza; exequibilidade e pertinência
- Formulação de hipóteses
- Escolha dos métodos adequados para testar as hipóteses : Definição de um plano de investigação
(instrumentos, participantes alvo, desenho, tipo de investigação, procedimentos, salvaguarda dos
aspectos éticos)
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- Recolha de dados
- Arquivo de dados
- Análise de informação: análise estatística e análise de conteúdo.
Interpretação de resultados e conclusões: interpretação à liz das hipóteses formuladas e do estadoda-arte; novos contributos para o conhecimento
Syllabus

The steps in a research:
- Revision of the state-of-the-art in a certain scientific field
- Defining research questions with clarity, feasibility and relevance
- Formulating hypotheses
- Choosing the adequate methods to test the hypotheses (assessment instruments, target
participants, design, procedures, safeguard of ethical aspects
- Data collection
- Archiving data
- Data analysis: statistical analysis and content analysis.
- Interpretation iof the results and conclusions: interpreting results in light of the
hypotheses and of the state-of-the-art; new contributions to knowledge

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
American Psychological Association (2010). Publication Manual, Sixth Edition. Washington DC: APA
Shaughnessy, J., Zechmeister, E., Zechmeister, J. (2011). Research Methods In Psychology. New York:
McGraw-Hill
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