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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

INTRODUÇÃO À INVESTIGAÇÃO 5 ECTS 

INTRODUCTION TO RESEARCH 

 

 

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 / 1.º Semestre / 2021-2022 

Undergraduate Degree in Psychology / 1st Semester / 2021-2022 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Bárbara Nazaré 

Marta Pedro 

Rita Francisco 

 

 

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)                

  

a) Dominar conhecimentos básicos na área da metodologia da investigação – da 

formulação de um problema ao planeamento das várias fases do processo de 

investigação; 

b) Saber realizar uma pesquisa bibliográfica, com recurso a fontes adequadas; 

c) Desenvolver capacidade crítica de leitura de trabalhos científicos; 

d) Saber sintetizar a informação escrita relativa à pesquisa bibliográfica; 

e) Desenvolver competências no domínio do registo sistemático de dados. 
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a) Master fundamental knowledge in the area of methodologies of research – from 

formulating a research problem to planning the several phases of the research process; 

b) Carry out a bibliographic search, using relevant and appropriate sources; 

c) Develop a capacity for critical reading of scientific work; 

d) Summarize written information related to bibliographic search; 

e) Develop a competence for systematically registering data. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Planeamento de um projeto de investigação 

1. Formulação da questão orientadora, hipóteses, objetivos e definição de variáveis  

2. Tipos de investigação 

3. Técnicas de amostragem 

4. Instrumentos 

II. Revisão de literatura 

1. Princípios a considerar, fontes e formas de referenciação 

2. Organização do material 

3. Elaboração do texto: análise, síntese e crítica 

III. Princípios éticos na investigação 

 

I. Planning a research project  

1. Formulating the guiding question, hypotheses, objectives and defining variables 

2. Types of research 

3. Sample techniques 

4. Measures 

II. Literature Review 

1. Principles to consider, sources and forms of reference 

2. Organization of material 

3. Elaboration of the text: analysis, synthesis and criticism 

III. Ethical principles in research 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Todas as sessões terão um carácter teórico-prático, iniciando-se e/ou terminando com 

metodologia expositiva, mas utilizando sempre metodologias interativas para resolução de 

problemas, planeamento de aspetos da investigação e raciocínio, envolvendo os alunos, 

quer individualmente, quer em grupo. 

A avaliação contempla: 

1) Trabalho de grupo (preferencialmente de 4 alunos), sobre tema que se 

propõem desenvolver em Área de Projeto no semestre seguinte, que inclui:  

▪ Revisão de literatura (máximo 4 páginas) que deve incluir 8 a 10 artigos dos 

4 últimos anos, i.e. de 2018 a 2021; pelo menos metade devem ter sido 

publicados em língua inglesa (20%); 

▪ Projeto de investigação (estrutura a fornecer pelas docentes) escrito (15%) e 

com apresentação oral (15%); 

2) Um teste escrito individual sobre a matéria de natureza mais teórica (40%); 

3) Assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas (10%). 

Para poder ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter um mínimo de 6.5 valores no 

teste escrito individual. No caso de não obter essa classificação, mas ter, ainda assim, 

chegado a uma classificação final de avaliação contínua igual ou superior a 10 valores, o 

aluno terá de se submeter à prova complementar. A prova complementar (a realizar 

também por alunos com 8 ou 9 valores na avaliação final) tem uma ponderação de 60%. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

All sessions will be theoretical-practical, beginning or finishing with a theoretical presentation, 

but they also entail interactive methods of reasoning, problem-solving and planning, involving 

the students, both individually and as a group. 

The Evaluation includes: 

1) A written group assignment (4 students), on the chosen topic for the research at the 

CU Área de Projeto, including:  

▪ Research project (with a structure that will be provided by the UC professors) 

written report (15%) and oral presentation (15%); 

▪ A literature review (maximum of 4 pages) of 8 to 10 articles published within the 

last 4 years, i.e. from 2018 to 2021; at least half the papers should be in English 

(20%); 

2) An individual written exam covering the theoretical topics learned (40%); 

3) Attendance, punctuality, and active participation in classes (10%). 
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To be able to pass the course, the student must obtain a minimum of 6.5 values in the individual 

written exam. In the case of not obtaining this classification but having, nevertheless, reached a 

final average equal to or greater than 10 values, the student will have to submit to the 

complementary test. The complementary test (to be performed also by students with 8 or 9 

points in the final evaluation) has a weighting of 60%. 

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   

 

▪ Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Almedina. 

▪ Almeida, L. S., & Freire, T. (2017). Metodologia da investigação em psicologia e educação 

(5.ª ed.). Psiquilíbrios.  

▪ American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American 

Psychological Association (7.ª ed). https://doi.org/10.1037/0000165-000 

▪ Anderson, E. E., & Corneli, A. (2018). 100 questions (and answers) about research ethics. 

SAGE. 

▪ Bateson, M., & Martin, P. (2021). Measuring behaviour: An introductory guide (4th ed.). 

Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108776462 

▪ Cardoso, T., Alarcão, I., & Celorico, J. A. (2010). Revisão da literatura e sistematização do 

conhecimento. Porto Editora. 

▪ Coolican, H. (2019). Research methods and statistics in psychology (7th ed.). Routledge. 

▪ Evans, J. St. B. T. (2016). How to be a researcher: A strategic guide to academic success. 

Routledge. 

▪ Fortin, M.-F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Lusodidacta. 

▪ Haro, F. A., Serafim, J., Cobra, J., Faria, L., Roque, M. I., Ramos, M., Carvalho, P., & 

Costa, R. (2016). Investigação em ciências sociais: Guia prático do estudante. PACTOR. 

 


