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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO   6 ECTS  

Research Methods  
 

 

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 (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado em Ciências da Comunicaçao / 1º Semestre / 2022-2023  

Master in Communication Studies / 1st Semester / 2022-2023  

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Ioli Campos 

Isadora Ataíde 

Jessica Roberts 

Patrícia Tavares 

 

 

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 (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Objetivos  

▪ Adquirir  os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de uma investigação 

em Ciências da Comunicação.  

▪ Fomentar a reflexão científica e o espírito critico sobre a realidade social em 

ruptura com o senso comum. 

Competências  

1. Conhecer as diferentes etapas do procedimento científico permitindo o 

desenvolvimento de uma investigação em Ciências da Comunicação, com 

destaque para a construção de um objeto científico e definição de uma 

metodologia adequada para sua verificação empírica.  
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2. Identificar as características dos principais métodos e técnicas de investigação 

em Ciências Sociais (analise de conteúdo, observação, entrevista, 

questionário) e ser capaz de as mobilizar corretamente em função do objeto   

de analise e objectivos da investigação ;  

3. Desenvolver a lógica, a linguagem e a escrita científica próprias das Ciências 

Sociais e das Ciências da Comunicação, com destaque para a reflexividade 

epistemológica.  

4. Compreender o primado da teoria na construção do objeto científico, assim 

como o papel dos conceitos e hipóteses na construção de problemáticas e 

modelos teóricos.  

5. Desenvolver competências de pesquisa bibliográfica, de leitura científica e de 

crítica das fontes, incluindo a construção do estado da arte e a 

conceptualização de diálogos teóricos entre autores.    

6. Construir e redigir um projeto de investigação em Ciências da Comunicação 

(objeto, problemática, objectivo, pergunta e métodos de investigação).  

  

Objectives  

▪ Acquire the necessary knowledge and skills to develop a research project in social 

sciences and the study of communication.  

▪ To develop a critical and reflective approach to social reality from a scientific 

perspective, attempting to break from common sense. 

Competences   

1. To know all the steps of the scientific method and techniques used in Social 

Sciences, specifically as regards the construction of a scientific study and the 

definition of an appropriate methodology to validate it empirically;   

2. To identify the main characteristics of the different methods and techniques used 

in Social Sciences (content analysis, observation, interviews, surveys) and to be able 

to correctly use them relating to the object of analysis and the objectives of the 

investigation;   

3. To develop the scientific thought, logic, language and writing appropriate to the 

Social Sciences and Communication Sciences specifically relating to epistemological 

reflexivity;  

4. To understand the importance of theory in the creation of the scientific object, as 

well as the role of hypotheses and concepts in the construction of theoretical 

problems and models.  

5. To develop the skills of academic literature review and source critique, including 

the construction of the state of the art and the conceptualization of theoretical 

dialogues between authors.  

6. To build up and write a research project in Communications Sciences (object, 

question, objective, research question and investigation methods). 
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6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. O método científico nas Ciências Sociais  

1.1. Historiografia e epistemologia   

1.2. O primado da teoria e a importância metodológica  

1.3. Atos do conhecimento científico: ruptura, construção e verificação.  

II. O método científico nas Ciências da Comunicação  

2.1. Campos teóricos: historiografia, postulados e paradigmas. 

2.2. Construção da investigação: problemática, hipóteses, objectivos, quadro 

conceptual. 

2.3. Ética da investigação e epistemologia científica. 

III. Técnicas de recolha e analise de dados   

3.1. Seleção das unidades de observação e construção do corpus.   

3.2. Técnicas qualitativas: Entrevista, Grupo de Foco, Observação e 

técnicas de análise qualitativa dos dados 

3.3. Técnicas quantitativas: Questionário, Estatística, Analise de 

conteúdo.   

3.4. Procedimentos de verificação e validação.   

  

I. The scientific method in Social Science  

1.1 Historiography and epistemology  

1.2. The primacy of theory and the importance of methodology  

1.3. Acts of scientific knowledge: rupture, construction, and verification  

  

II. The scientific method in Communication Sciences  

2.1. Theoretical fields: historiography, postulates and paradigms.   

2.2. Constructing the investigation: problematic, hypothesis, objectives, conceptual 

framework.   

2.3. Research ethics and scientific epistemology.    

III. Research techniques of data collection and analysis  

3.1. Selection of units of observation and construction of the instrument of 

investigation.  

3.2. Qualitative methods: Interview, Focus group, Observation, and Qualitative data 

analysis.   

3.3. Quantitative methods: Survey, Statistics, Content analysis.  

3.4. Processes of verification and validation.  
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino: A metodologia de ensino basear-se-á em aula teóricas, analíticas e práticas. A 

exposição dos conteúdos teóricos será acompanhada de exemplos de investigações 

científicas permitindo ilustrar e analisar os diferentes usos dos métodos e técnicas de 

pesquisa lecionados. Em sua componente pratica e analítica, o ensino inclui ainda o 

desenvolvimento de debates em torno dos projetos de investigação dos alunos.     

Avaliação:  A avaliação consistira na elaboração de um projeto de investigação que 

demonstre uma reflexão fundamentada sobre a construção do objeto científico e da 

metodologia de investigação relativos à dissertação de mestrado ou relatório final de 

estagio. A avaliação consistirá na entrega do referido projeto: uma primeira parte a meio 

da leccionação e outra no final da unidade curricular.   

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.   

 

Teaching: The teaching methodology will include theoretical, analytical, and practical classes. 

The presentation of content will be complemented by examples of existing scientific research 

to illustrate and analyze the different uses of the methods and techniques taught in class. In 

its practical and analytical component, the teaching will also include debates related to the 

students’ research projects.    

Assessment: Assessment will be based on the research project, which shows a fundamental 

reflection on the construction of the scientific object of study and the investigative 

methodology related to the final Master thesis or internship project. The evaluation will consist 

of the presentation of the scientific study: the first part of the project at the midpoint of the 

course and the second at the end of the course.           

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   

 

Profª Ioli Campos 

▪ Becker, H. (2015) Truques da escrita: para começar e terminar teses, livros e 

artigos. (Tradução Denise Bottmann. Revisão técnica de Karina Kuschnir). Rio de 

Janeiro: Zahar.  

▪ Bell, J. (2010). Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers in 

education, health and social science. Maidenhead; Nova Iorque: McGraw-Hill 

Education.   
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▪ Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 4th 

Edition 

▪ Creswell, J. W. (2007). Projecto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. Porto Alegre: Artmed e Bookman.  

▪ Dewey, J. (1960) Logic: The Theory of Inquiry. New York: Holt, Rinehart and Winston.   

▪ Jensen, K. B. (2002). A Handbook of Media and Communication Research. 

Qualitative and Quantitative Methodologies. Londres: Routledge. 

▪ Lindloff, T. R. and Taylor, B. C. (2002). Qualitative Communication Research 

Methods. Thousand Oaks; Londres e Nova Deli: Sage.   

▪ Löffelholz, M. and Weaver, D. (2008). Global journalism Research: Theories, 

Methods, Findings, Future. Malden, Oxford e Victoria: Blackwell Publishing. 

▪ Maxwell, J. (2005). Qualitative Research Design: an interactive approach, Thousand 

Oaks; Londres e Nova Deli, Sage. 

▪ Nightingale, V. (2014). The Handbook of Media Audiences. Malden e Oxford: Wiley 

Blackwell. 

▪ Shoemaker, P. J., Tankard, Jr. J. W. e Lasorsa, D. L. (2004). How to Build Social 

Science Theories. Thousand Oaks; Londres e Nova Deli: Sage.    

▪ Weiss, R. S. (1994). Learning from Strangers: the art and method of qualitative 

interview studies. Nova Iorquer. Free Press. 

▪ Yin, R. K. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks; 

Londres e Nova Deli: Sage.   

 


