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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular 

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Seminário de Metodologias /  

Methodologies Seminar 

4 ECTS / EaD 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Sérgio Ribeiro Pinto 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

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

1. Conhecer as caraterísticas do método científico 
2. Identificar e explorar diferentes métodos em teologia. Reconhecer a teologia como espaço pluridisciplinar e aberto à 
interdisciplinaridade 
3. Identificar e explorar diferentes fontes em teologia 
4. Conhecer e aplicar recursos informáticos de pesquisa e organização bibliográfica 
5. Capacitar para a problematização das temáticas teológicas, aplicando as fontes apropriadas 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

1. Know the characteristics of the scientific method 
2. Identify and explore different methods in theology. Recognize theology as a multidisciplinary space and open to  
interdisciplinarity 
3. Identify and explore different sources in theology 
4. Know and apply computer resources for research and bibliographic organization 
5. Capacitate for the problematization of theological themes, applying the appropriate sources 

 

Conteúdos programáticos 

I. O método científico: tipologias de produção e divulgação do conhecimento 
II. Os lugares teológicos e a variedade dos seus métodos. A teologia como tessitura de saberes 
III. A variedade tipológica das fontes (recursos físicos e digitais) 
IV. As ferramentas digitais de identificação, tratamento e organização de fontes e subsídios 
V. Elaborar um texto académico, demonstrando o conhecimento de fontes e das ferramentas para o seu tratamento 

 

Syllabus 

I. The scientific method: types of production and knowledge dissemination 
II. Theological places and the variety of their methods. Theology as a weaving of knowledge 
III. The typological variety of sources (physical and digital resources) 
IV. Digital tools for identification, treatment and organization of sources and subsidies 
V. Develop an academic text, demonstrating knowledge of sources and tools for its treatment 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Objetivo 1. atingido através do conteúdo I. (identificar as caraterísticas do método científico e as formas da sua difusão - monografia, 
artigo, recensão) 
Objetivo 2. atingido através do conteúdo II. (conhecer as áreas do conhecimento teológico, seus métodos e fontes específicas; identificar 
e relevar as áreas científicas que robustecem o saber teológico - filosofia, estudos de religião, história) 
Objetivo 3. atingido através do conteúdo III. (identificar e manusear as várias tipologias de fontes e seus principais repositórios) 
Objetivo 4. atingido através do conteúdo IV. (aplicar metodologias digitais de identificação, manuseamento e referenciação de fontes e 
estudos) 
Objetivo 5. atingido através do conteúdo V (escolher um objeto e adequar fontes e subsídios ao seu tratamento, apresentando o resultado 
da investigação) 

 

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

Objective 1. achieved through content I. (identify the characteristics of the scientific method and the forms of its diffusion - monograph, 
article, review) 
Objective 2. achieved through content II. (know the areas of theological knowledge, their methods and specific sources;  
identify and highlight the scientific areas that strengthen theological knowledge - philosophy, studies of religion, history) 
Objective 3. achieved through content III. (identify and handle the various typologies of sources and their main repositories) 
Objective 4. achieved through content IV. (apply digital methodologies for identification, handling and referencing of sources and studies) 
Objective 5. achieved through content V (choose an object and adapt sources and subsidies to its treatment, presenting the result of the 
investigation) 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A. adequada ao objetivo 1. Atividades letivas síncronas e assíncronas de cariz diversificado, mediando metodicamente o acesso às 
características do método científico e aos componentes dos variados meios de difusão do conhecimento 
B. adequada aos objetivos 2., 3., 4. Sessões síncronas e assíncronas de acompanhamento do percurso de identificação, manuseamento 
e tratamento dos repositórios de fontes e estudos teológicos, esclarecendo dúvidas e fornecendo pistas de exploração dos materiais 
C. adequada ao objetivo 5. Acompanhamento tutorial do percurso de planeamento da investigação, da sua condução e da redação do 
trabalho final. 
Avaliação contínua (40%) – afere a aquisição de conhecimentos e sua aplicação na elaboração de fichas de leitura, recensão e 
bibliografia comentada, aplicando metodologias digitais de referenciação.  
Trabalho final (60%)  

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

A. adequate to objective 1. Synchronous and asynchronous teaching activities of diversified nature, methodically mediating access to 
the characteristics of the scientific method and to the components of the various means of disseminating knowledge B. adequate to 
objectives 2., 3., 4. Synchronous and asynchronous sessions for monitoring the path of identification, handling and treatment of the 
repositories of sources and theological studies, clarifying doubts and providing clues for the exploration of materials 
Methodology C. adequate to the objective 5. Tutorial monitoring of the research planning path, its conduct and the writing of the final 
work 
Continuous evaluation (40%) - measures the acquisition of knowledge and its application in the preparation of reading sheets,  
review and commented bibliography, using digital referencing methodologies. 
Final work (60%)  

 

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

Metodologia A. adequada ao objetivo 1. Atividades letivas síncronas e assíncronas de cariz diversificado, mediando metodicamente o 
acesso às características do método científico e aos componentes dos variados meios de difusão do conhecimento 
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Metodologia B. adequada aos objetivos 2., 3., 4. Sessões síncronas e assíncronas de acompanhamento do percurso de identificação, 
manuseamento e tratamento dos repositórios de fontes e estudos teológicos, esclarecendo dúvidas e fornecendo pistas de exploração 
dos materiais 
 
Metodologia C. adequada ao objetivo 5. Acompanhamento tutorial do percurso de planeamento da investigação, da sua condução e da 
redação do trabalho final. 

 

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

Methodology A. adequate to objective 1. Synchronous and asynchronous teaching activities of diversified nature, methodically mediating 
access to the characteristics of the scientific method and to the components of the various means of disseminating knowledge 
 
Methodology B. adequate for objectives 2., 3., 4. Synchronous and asynchronous sessions for monitoring the path of identification, 
handling and treatment of the repositories of sources and theological studies, clarifying doubts and providing clues for the exploration of 
materials 
 
Methodology C. adequate to objective 5. Tutorial monitoring of the research planning path, its conduct and the writing of the final work. 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória)  / Main bibliography (mandatory existence) 

Comissão Teológica Internacional (2012). Teologia Hoje: perspectivas, princípios e critérios. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_po.html 

Coutinho, C. P. (2018). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática (2.ª ed.). Coimbra: Almedina 

Deneken, M. & Messner, F., dir. (2009). La théologie à l’Université: statut, programes et évolutions. Genève: Labor et fides) 

Doran, R.M. and Dadosky, J. D., ed. (2017). Collected Works of Bernard Lonergan, 14: Method in Theology. Toronto: University of 
Toronto Press 

The Chicago Manual of Style (17th ed) (2017). Chicago: University of Chicago Press. 

Turabian, K. L., Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., FitzGerald, W. T., & The University of Chicago Press Editorial 
Sta. (2018). A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (9.a ed.). Chicago: University of Chicago Press. 
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226430607.001.0001 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_po.html

