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Objetivos
Constituem objetivos principais desta unidade curricular:
- Assimilação dos processos, metodologias e práticas associados à investigação científica;
- Desenvolvimento do espírito crítico científico;
- Aquisição de conhecimentos sobre análise e tratamento de dados;
- Desenvolvimento da capacidade de produzir um texto científico e plano de trabalhos da dissertação.
Resultados da Aprendizagem
Os estudantes que concluam com sucesso a UC de Metodologias de Investigação deverão possuir os seguintes
conhecimentos e competências:
- Compreender as principais metodologias de investigação;
- Ser capaz de identificar um problema de investigação e efectuar a revisão da literatura;
- Definir uma metodologia científica e plano de trabalhos;
- Elaborar trabalhos / artigos técnico/científicos.
Conteúdos Programáticos
Componente Métodos de Investigação:
- conceitos gerais
- citações e referências bibliográficas
- Fontes de informação e pesquisa em bases de dados científicas
- Ferramentas de apoio à investigação (Mendeley)
- Escrita de um resumo / abstract / extended abstract
- Revisão de literatura
- Abordagens de investigação: qualitativa, quantitativa e métodos mistos
- Tipos de investigação científica: Fundamental e instrumentalista (investigação aplicada e investigação orientada
ao problema)
- os métodos Design Science Research, Design Thinking e Grounded Theory
Componente de Análise de Dados:
- Métodos de recolha de dados
- Inferência estatística
- Modelos de previsão
- Interpretação de resultados
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos são apresentados por forma a explorar de forma sustentada as matérias necessárias
para complementar a formação dos estudantes no domínio das metodologias de investigação procurando
aprofundar conceitos relacionados com áreas da maior importância para as actividades de exigência e pesquisa
científica.
O conteúdo do programa proposto aborda as várias vertentes imprescindíveis ao cumprimento desses objectivos,
nomeadamente no que diz respeito aos tópicos actuais e desenvolvimentos recentes.
Métodos de Avaliação
A avaliação consiste na elaboração do da proposta de trabalho final de mestrado.

