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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

SEMINÁRIO DE TESE I   6 ECTS 

THESIS SEMINAR I  
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

Doutoramento em Serviço Social / 2º Semestre / 2020-2021  

PhD in Communications Sciences / 2nd Semester / 2020-2021   

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Francisco José do Nascimento Branco 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas  

24 hours  

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

No âmbito do Seminário de Dissertação I pretende-se promover e acompanhar o 

desenvolvimento de competências específicas de investigação, tendo em vista a elaboração 

(e posterior defesa pública) do projeto de investigação de cada doutorando.. 

No final da unidade curricular os estudantes deverão ter um projeto de pesquisa elaborado 

e pronto a ser apresentado e defendido publicamente. 

 

The Dissertation Seminar I intends to promote and monitor the development of specific research 

skills, with a view to drawing up (and subsequent public defense) the research project of each 

doctoral student 

At the end of the course students should have a research project prepared and ready to be 

presented and defended publicly. 
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6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

A) Objeto de estudo e modelo de análise  

B) Adequação das escolhas metodológicas aos pressupostos e objetivos da pesquisa.  

C)  Aspetos éticos da pesquisa  

D) Escrita académica e exigências formais no âmbito de um projeto e tese de 

doutoramento 

 

A) Object of study and analysis model 

B) Adjustment of methodological choices to the assumptions and objectives of the research. 

C) Ethical Aspects of Research 

D) Academic Writing and formal requirements within a project and doctoral thesis. 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

Metodologia de ensino: tutorial e interativa, com orientação sistemática das atividades; 

ateliers de discussão entre 

estudantes com projetos que versam temáticas e/ou contemplam metodologias afins; 

debate a partir da apresentação de teses de investigação já concluídas ou projetos de 

doutorandos integrados em programas doutorais distintos. 

Avaliação: apresentação escrita do projeto de investigação (tese) e discussão oral perante 

um júri constituído para esse efeito (dois docentes/ investigadores do curso de 

doutoramento e um elemento externo). A sua aprovação permitirá ao estudante prosseguir 

(salvaguardadas as demais condições) com a implementação do projecto com vista à 

elaboração da tese de doutoramento e, consequentemente, à possibilidade de obtenção do 

grau de Doutor 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de avaliação 

que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching Methodology: tutorial and interactive, with systematic orientation activities; workshops 

of discussion among 

students with projects that deal with thematic and / or contemplate similar methodologies; debate 

from  research theses or doctoral projects from candidates integrated in different doctoral 

programs. 

Assessment: written presentation of the research project (thesis) and oral argument before the 

jury composed for this purpose (two teachers of the doctoral program and an external element). 

Its approval will allow the student to proceed (safeguarded the other conditions) with the project 
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implementation with a view to preparing a doctoral thesis and consequently the possibility of 

obtaining a Ph.D 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

Para além da bibliografia específica referente a cada temática de estudo, são recomendadas 

as seguintes obras, entre outras propostas nas unidades curriculares de metodologias de 

pesquisa que enquadram o plano de estudos do doutoramento: 

 

Beyond the specific bibliography related to each study subject, the following books are 

recommended, among other proposals in the course units of research methodologies that fit the 

doctoral study plan: 

 

 McLaughlin, H. (2012). Understanding social work research. 2nd Édition. Sage 

Publications Inc. 

 Rubin, A. et al. (2011). Research methods for social work. Brooks/ Cole. 

 Shaw, I., Briar-Lawson, K., Orme, J., and Ruckdeschel, R (2010) Sage Handbook of Social 

Work Research. London: Sage 

 Carey, M. (2013). The Social Work Dissertation: Using Small-Scale Qualitative 

Methodology. USA: OUP 

 


