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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ÁREA DE PROJETO 5 ECTS 

PROJECT WORK 
 

 

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)              

Licenciatura em Psicologia / 2º Semestre / 2021-2022 

Undergraduate Program in Psychology / 2nd Semester / 2021-2022 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Marta Pedro 

Rui Gaspar  

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Pretende-se que o aluno seja capaz de delinear e implementar um projeto na área da 

Psicologia implicando: justificação da escolha da temática em causa; modelos teóricos 

subjacentes (pesquisa documental); questões em aberto e aspetos a desenvolver; trabalho 

empírico a realizar; conclusões e perspetivas futuras. 

 

By the end of this course, students should be able to design and implement a project in the field 

of psychology involving: justification of the topic chosen, underlying theoretical methodology 

(document search), identify open questions and aspects to be developed, carry out empirical work, 

draw conclusions and future perspectives. 
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6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Teoria: Enquadramento, problemas, objetivos e questões de investigação. 

2. Método: Implementação do procedimento e garantia de critérios de qualidade (e.g., 

validade, fidelidade). 

3. Dados: Análise, interpretação, apresentação (comunicação oral e escrita de 

relatórios e trabalhos) e discussão de resultados 

 

1. Theory: framing, problems, objectives and research questions. 

2. Method: Procedure implementation and ensure quality criteria (e.g., validity, 

reliability). 

3. Data: Analysis, interpretation, presentation (oral and written communication of 

reports and works) and discussion of results 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Expositiva em simultâneo com trabalhos de grupo em sala de aula para discussão/reflexão 

e resolução de problemas levantados pelo professor e pelos próprios alunos; as sessões de 

orientação tutorial destinam-se ao acompanhamento dos projetos, e serão realizadas em 

pequenos grupos.  

Avaliação: Desenvolvimento e aplicação de projeto de investigação com método misto – 

relatório escrito, em formato de artigo científico, com componente de grupo 

(enquadramento teórico, objetivos & questões de investigação, método, análise de 

resultados, referências bibliográficas e anexos; 20%) e componente individual (discussão, 

conclusões, referências bibliográficas adicionais; 40%), com apresentação oral de grupo 

(10%), bem como realização de um relatório individual com identificação de fraquezas e 

pontos de melhoria no projeto (20%). Será também avaliada a participação ativa individual 

no planeamento e implementação do projeto de grupo (10%). 

Não é possível a realização de exame nesta unidade curricular. A avaliação é exclusivamente 

de forma contínua. 

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

que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Expository presentation and group work in class for discussion/reflection on problems raised by 

the lecturer and by the students; in the workshop sessions, to take place in small groups, projects 

will be closely monitored. 

Evaluation: Development and implementation of a mixed-methods research project – written 

work, in a scientific paper format, with a group component (theoretical background, goals & 

research questions, method, results analysis, references and annexes; 20%) and individual 
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component (discussion, conclusions, additional references; 40%), with group oral presentation in 

class (10%), as well a written individual report identifying the weaknesses and improvements that 

can be made in the project (20%). Also evaluated, will be the individual active participation in the 

project planning and implementation (10%).  

Doing an exam is not possible in this course. This course is exclusively done through continuous 

evaluation. 

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.  
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