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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Ao concluir a Unidade Curricular de Metodologias de Investigação em Educação os mestrandos deverão : 

 Conhecer a natureza e o processo de construção do conhecimento científico 

 Conhecer paradigmas e tipos de investigação científica em ciências sociais e humanas 

 Identificar e articular as etapas do processo científico 

 Conhecer os métodos e técnicas de investigação em educação 

 Identificar as principais vantagens e limitações das diversas técnicas de investigação em educação 

 Desenvolver a capacidade de ler, compreender e analisar criticamente textos de investigação em educação 

 Aplicar reflexivamente as diferentes técnicas de recolha de dados, articulando-as com a sua adequação aos 
objectivos do estudo.  

 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

Upon completion of the Course of Research Methodologies students should: 

• understand the nature of scientific knowledge  

• know paradigms and types of scientific research in education sciences 

• identify and articulate the steps of the scientific process 

• know the methods and research techniques 

• identify the main advantages and limitations of different research techniques in education 

• develop the ability to read, understand and critically analyze educational research texts 

• apply reflexively different data collection techniques, articulating them with the objectives of the study. 

 

Conteúdos programáticos 

1. O método científico das ciências sociais 
1.1. Actos do conhecimento científico: ruptura, construção, verificação 
1.2. O primado da teoria.  
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2. A investigação em educação: paradigmas epistemológicos e metodológicos 
3. A modelização da investigação qualitativa 

3.1. Os objectivos 
3.2. O quadro conceptual 
3.3. As questões de investigação 
3.4. Os métodos 
 3.4.1 Selecção das unidades de observação e amostragem 
 3.4.2 Panorama dos métodos e técnicas qualitativas de recolha e de análise da informação 

a) A entrevista semi-estruturada 
b) O focus group 
c) A abordagem biográfica 
d) A observação directa 
c)A análise de dados qualitativos 

 3.4.3 Panorama dos métodos e técnicas quantitativas de recolha e de análise de informação 
        a) O inquérito por questionário 
        b) A análise estatística 

 3.4.4 Designs metodológicos mistos 
3.5. Questões de validade 

4. O projecto de investigação 
 

 

Syllabus 

 
1. The scientific method of social sciences 

1.1. Acts of scientific knowledge: rupture, construction, verification 
1.2. The primacy of theory 

2. The research in education: epistemological and methodological paradigms 
3. The modelling of qualitative research 

3.1. Goals 
3.2. Conceptual framework 
3.3. Research questions 
3.4. Methods 

3.4.1 Selection of units of observation and sampling 
3.4.2 Overview of the main qualitative methods and techniques of data collection and analysis 

a) Semi-structured in-depth interview 
b) Focus-group interview 
c) Biographical approach 
d) Direct observation 
e) Qualitative data analysis 

3.4.3 Overview of the main quantitative methods and techniques of data collection and analysis 
a) Surveys 
b) Statistical analysis 

3.4.4 Mixed methods designs 
3.5. Issues of Validity 

4. The research project 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O mestrado tem como um dos seus objetivos principais desenvolver métodos de investigação úteis para aplicação nas áreas 
especificas das Ciências da Educação e da Educação Moral e Religiosa Católica.  
Neste sentido, tem toda a pertinência dotar os mestrandos com as ferramentas básicas necessárias a processos de 
investigação científica particularmente aquelas que são mais adequadas às ciências da educação.  
Considera-se importante o domínio dos modelos concetuais e de planeamento– modelos e tipos de investigação e cuidados 
éticos a ter – bem como também o saber conceber, produzir e aplicar instrumentos de recolha de dados adequados ao design 
de investigação escolhido. O desenvolvimento curricular proposto dá resposta às necessidades de competências dos 
mestrandos nos domínios da investigação aplicada. 
Por outro lado, a UC permite que os mestrandos comecem a delinear o seu projecto de investigação que poderão vir a 
realizar no período de prática letiva no segundo ano do curso. 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The master course has as one of its main objectives to develop useful research methods for application in specific areas of 
Educational Sciences and Moral Education and the Catholic Faith. 
 
In this sense, it has all the relevance to provide students with the basic tools necessary to scientific research processes, 
particularly those that are best suited to educational sciences. 
 
The content is considered important in the field of conceptual models and planning - models and types of research and ethical 
issues - as well to know design, production and implementation of data collection instruments appropriate to the chosen 
research design. The proposed curriculum development meets the skills needs of the students in the fields of applied 
research. 
 
On the other hand, UC allows masters’ students to begin the outline of their research projects that are likely to perform in 
teaching practice period in the second year of the course. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O desenvolvimento da aprendizagem na disciplina far-se-á segundo duas vias: 
- através de atividade individual pela solicitação de trabalhos de natureza pessoal que exigem do aluno a pesquisa de 

informação, reflexão e elaboração de documentos. 
- através de espaços de aprendizagem colaborativa. Esta aprendizagem materializa-se por duas componentes diferentes: 

- uma, constituída por reflexões feitas em fórum no âmbito do grupo. Os temas são propostos em guiões de atividade 
dando origem a reflexões com a duração do tópico a estudar. Estas reflexões dão lugar a sínteses para apresentação 
e divulgação.  

- outra, de realização de atividades de grupo, materializados em projetos de construção e aplicação de instrumentos de 
recolha de dados.  

 
A avaliação compreende aspetos formativos e sumativos centrados em três componentes: 

- trabalhos individuais(25%) 
- atividades de grupo (25%) 
- prova presencial de avaliação (teste escrito ou defesa de projecto) (50%) 
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Teaching methodologies (including evaluation) 

The development of learning in the CU shall be made through two dimensions: 

- Through individual activity by the request of personal assignments that require the student to search for information, 
reflection and preparation of documents. 

- Through spaces of collaborative learning. This learning is materialized by two different components: 

- One consisting of reflections in forum within the group. The themes are proposed in scripts of activity giving 
rise to reflections made during the duration of the forum. These reflections give rise to summaries for 
presentation in the classroom. 

- Other, of conducting group activities, materialized in construction projects and implementation of data 
collection instruments. 

The assessment comprises formative and summative aspects focused on three components: 

- Individual work (25%) 

- Group activities (25%) 

- Face to face assessment test (written test or project defense) (50%) 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

A adoção de metodologias participativas, colaborativas e construcionistas nesta UC cumpre dois objetivos. Por um lado, 
centram o processo de aprendizagem no aluno o que, no ensino de adultos, é fundamental para que cada um possa fazer o 
seu percurso em função dos seus objetivos individuais. Por outro lado, ao tornar estes alunos atores principais da preparação, 
fundamentação e discussão dos temas, pretende-se que desenvolvam competências de análise e de interpretação.  
 
Por fim, a metodologia de preparação e análise de temas com orientação concetual concorre para a criação de hábitos de 
reflexão e decisão estruturados.  
Por isto, a avaliação dos alunos baseia-se na participação nas sessões, realização das atividades propostas e num trabalho 
final. 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

 
The adoption of participatory, collaborative and constructionist methodologies in this CU has two main goals. On the one 
hand, they put the focus of the learning process on the student which, in adult education, is essential in order that each one 
is able to build their own research path, in the light of individual goals. On the other hand, involving the students as the main 
actors of the preparation, justification and discussion of themes intends to lead them to develop specific skills of data collection 
and analysis. 
 
Finally, the methodology of preparation and analysis of concept-oriented topics contributes to the creation of structured habits 
of reflection and decision. 
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Therefore, the evaluation of students is based on participation in the sessions, accomplishment of proposed activities and a 
final project. 
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