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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO I 5 ECTS 

RESEARCH 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 (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Serviço Social / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Social Work / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Francisco José do Nascimento Branco 

Inês Agostinho Brito Pereira 

 

 

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)                

  

▪ Apresentar um quadro de referência básico para a compreensão dos processos de 

investigação em Serviço Social. 

▪ Promover a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre as principais 

propostas e abordagens metodológicas para a investigação em Serviço Social. 

▪ Desenvolver competências de investigação em Serviço Social através de um 

processo de construção acompanhada de um projeto de investigação. 

▪ Capacitar para identificar um objeto de investigação, estruturar uma problemática 

de investigação, selecionar a estratégia de intervenção mais adequada. 

▪ Disponibilizar ferramentas para a aprendizagem de escrita académica e de 

apresentação de processos e resultados de investigação. 
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▪ Contribuir para a capacidade reflexiva e de análise como parte constitutiva e 

fundamental da prática profissional em Serviço Social. 

 

▪ Present a basic reference framework for the understanding of research processes in 

Social Work. 

▪ Promote the acquisition of fundamental knowledge on the main proposals and 

methodological approaches for Social Work research. 

▪ Develop research skills in Social Work through an accompanied construction process of 

a research project. 

▪ To enable to identify a research object, structure a research problem, select the most 

appropriate intervention strategy. 

▪ Provide tools for learning academic writing and presentation of research processes and 

results. 

▪ Contribute to the reflexive and analytical capacity as a constitutive and fundamental 

part of professional practice in Social Work. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

Introdução: Porquê e para quê a investigação em Serviço Social 

1. Investigação em ciências sociais e em Serviço Social 

1.1. Atitude investigativa e investigação 

1.2. O que significa investigar em Serviço Social 

1.3. Pressupostos epistemológicos e ontológicos subjacentes às diferentes 

estratégias metodológicas de investigação em ciências sociais 

1.4. Perspetivas e modelos de investigação em ciências sociais 

1.5. Rigor e honestidade científica 

2. Partilha de conhecimentos e apresentação de processos e resultados de 

investigação em Serviço Social 

3.1. Trabalhos académicos e escrita académica 

3.2. Referências bibliográficas 

3.3. Posters e apresentação de papers para comunicação em conferências 

3.4. Artigo científico para publicação  

3. Revisão de literatura 

4. Construção de um objeto de estudo 

4.1. Definição de um problema 

4.2. Construção de perguntas ou eixos de investigação 
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4.3. Definição dos objetivos da investigação 

5. Construção de um quadro teórico 

5.1. Pesquisa bibliográfica 

5.2. Definição de conceitos 

5.3. Elaboração de um quadro teórico de referência 

5.4. Perspetivas de operacionalização da pesquisa 

6. Metodologia de investigação e desenho de pesquisa 

6.1. Campo empírico: universo e amostra 

6.2. Métodos de investigação 

6.3. Técnicas de recolha de dados 

 

Introduction: Why and for what Social Work Research 

1. Social sciences and Social Work research 

1.1. IInvestigative attitude and investigation 

1.2. What means to investigate in Social Work 

1.3. Epistemological and ontological assumptions underlying the different 

methodological research strategies in social sciences 

1.4. Perspectives and research models in social sciences 

1.5. Accuracy and scientific honesty 

2. Knowledge sharing and presentation of processes and research results in Social 

Work 

2.1. Academic work and academic writing 

2.2. Bibliographical references 

2.3. Posters and presentation of papers for communication at conferences 

2.4. Scientific article for publication 

3. Literature review 

4. Construction of a study object 

4.1. Definition of a problem 

4.2. Construction of questions or research axes 

4.3. Definition of research goals 

5. Construction of a theoretical framework 

5.1. Bibliographical research 

5.2. Definition of concepts 

5.3. Development of a theoretical reference framework 

5.4. Prospects for the operationalization of research 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

A metodologia das aulas tem por base uma pedagogia centrada no processo de 

aprendizagem dos estudantes, fomentando a capacidade de iniciativa, de pesquisa e de 

autoaprendizagem. 

Articula métodos ativos de ensino-aprendizagem através de estratégias e dinâmicas de 

participação dos alunos, trabalho em grupos em sala de aula e trabalho autónomo e de 

pesquisa realizada pelos alunos, com momentos e tempos de apresentação e 

aprofundamento de conteúdos específicos pelos docentes. 

A unidade curricular conta ainda com orientação tutorial, garantindo um 

acompanhamento pedagógico mais personalizado do percurso de aprendizagem do aluno. 

É disponibilizada aos alunos uma proposta de referências bibliográficas, bem como 

documentação diversa com recurso à plataforma digital Moodle. 

A avaliação rege-se pelo Regulamento Geral dos Cursos de Licenciatura da FCH – 

Título IV: Avaliação de Conhecimentos. Nos termos do regulamento as aulas são de 

presença obrigatória sendo permitido o máximo de 1/3 de faltas. 

Elementos de Avaliação e sua ponderação: 

▪ 10% - Ficha de Projeto (trabalho individual) 

▪ 30% - Revisão de literatura (entrega de documento escrito de acordo com as 

orientações e o calendário estabelecido – trabalho individual) 

▪ 50% - Projeto de Investigação (Entrega de documento escrito e apresentação em 

sala de aula de acordo com as orientações e o calendário estabelecido – trabalho 

individual) 

▪ 10% - Participação em sala de aula 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

Tendo em conta o princípio de equivalência, no caso de um aluno ser admitido a prova 

complementar ou a exame de recurso, a prova de avaliação consistirá num produto 

equivalente ao trabalho de avaliação da UC. 

 

The methodology of the classes is based on a pedagogy centered on the students' learning 

process, fostering initiative, research and self-learning capacity. 

It articulates active teaching-learning methods through strategies and dynamics of student 

participation, group work in class and autonomous work and research carried out by students, 

with moments and times of presentation and deepening of specific contents by professors. 

The curriculum unit also has tutorial guidance, ensuring a more personalized pedagogical 

monitoring of the learning process of the students. 

It’s provided with a proposal of bibliographic references, as well as diverse documentation using 

the digital platform Moodle. 
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The evaluation of the unit follows the general rules for the faculty. 

Assignments and its value: 

▪ 10% - Research Project Design (individual work) 

▪ 30% - Literature review (individual work) 

▪ 50% - Research Project (Delivery of written document and presentation in the classroom 

according to the established guidelines and schedule – individual work) 

▪ 10% - Participation in the classroom 

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.  

Taking into account the principle of equivalence, in case a student is admitted to a 

complementary test or to an appeal exam, the assessment test will consist of a product 

equivalent to the assessment work of the CU. 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Blaikie, Norman (2000), Designing Social Research, Polity Press, Cambridge. 

▪ Branco, F. (2008), A Investigação em Serviço Social Em Portugal: Trajectórias e 

Perspectivas. Locus Soci@l, 1, 48-63. 

▪ Carvalho, Maria Irene de (2016), Ética Aplicada ao Serviço Social – Dilemas e 

Práticas Profissionais, Lisboa, PACTOR – Edições de Ciências Sociais, Forenses e da 

Educação. 

▪ Flick, Uwe (2005), Métodos Qualitativos na Investigação Científica, Monitor, Lisboa. 

▪ Guerra, Isabel (2006), Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo – sentidos e 

formas de uso, Princípia, Estoril. Poirier, Jean et al. (1995), Histórias de Vida - teoria 

e prática, Celta, Oeiras. 

▪ Quivy, Raymond, e Campenhoudt, LucVan (1992), Manual de Investigação em 
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Handbook of Social Work Research, Sage, London. 
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