FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE MESTRADO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE E NEUROPSICOLOGIA
Unidade curricular:
Seminário de Investigação
Curricular Unit:

Research Seminar

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):
-Capacidade para implementar um projecto de investigação com qualidade científica elevada e com
algum contributo científico para a área, desenvolvendo as seguintes capcidades/ aptidões:
-Capacidade para definir um problema e operacionalizar questões em investigação.
-Capacidade para rever o “estado da arte” de um problema em investigação.
-Detectar dilemas éticos implícitos a um projecto de investigação e lidar com os mesmos em
conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais, com a eventual audiência prévia
da comissão de ética.
-Competências básicas de gestão de um projecto de investigação: sequenciação e
operacionalização de tarefas, riscos, contingências e comunicação optimizada entre intervenientes
num projecto.
-Capacidade de aplicação de metodologias avançadas de avaliação qualitativa ou quantitativa.
-Capacidade de desenvolver raciocínio metodológico com correcta interpretação das suas limitações
operacionais e epistemológicas
Objectives of the curricular unit and competences to be developed

- Ability to implement a research project with high scientific quality and with some
scientific input to the area.
-Ability to define a problem and operational issues in research.
-Ability to revise the" state- of- the-art "of a problem in research.
Detecting ethical dilemmas implicit in a research project and deal with them accordingly
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with national and international regulations, possibly prior hearing
of the ethics commission.
- Promoting basic skills for managing a research project: sequencing and operation of tasks,
risks, contingencies and enhanced communication between stakeholders in a project.
- Application of advanced methods of qualitative or quantitative assessment.
- Application of methodological reasoning with proper interpretation of its operational and
epistemological limitations as well as its meaning.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Dependentes do trabalho de investigação desenvolvido. Como resultado final o aluno deverá
elaborar um trabalho de investigação, que deverá redigir sob a forma de artigo de investigação
Syllabus

It will depend on the field of research As a final result the student will prepare a research
paper, that should be writen in the form of research paper

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Bibliografia é dada de acordo com a área em que a investigação está a ser desenvolvida. /
Bibliography is provided according to the specific field wherein the research is undertaken.

O regente:
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