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Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Seminário de Metodologia/  

Methodology Seminar 

2,5 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Sérgio Filipe Ribeiro Pinto 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

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

- Identificar e explorar diferentes métodos em Teologia; 
- Identificar e explorar diferentes fontes em Teologia; 
- Elaborar e apresentar resultados de investigação científica em Teologia de acordo com o Manual de Chicago.  
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

- To identify and to explore different methods in Theology; 
-To identify and to explore different sources in Theology; 
- To elaborate and to present the results of a scientific research in Theology using the Chicago style. 
 

 

Conteúdos programáticos 

1. A investigação científica em Teologia e os seus diferentes métodos 
2. Os lugares da Teologia (loci theologici) e as fontes 
3. Da leitura à escrita: notas, recensões, redação, revisões e bibliografia. 
4. A apresentação dos resultados da investigação científica: apresentações orais e trabalhos escritos 

 

Syllabus 

1. Scientific research in Theology and its different methods 
2. The Loci Theologici  and the sources 
3. From reading to writing: notes, recensions, writing, reviewing and bibliography 
4. The presentation of results of a scientific research 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O objetivo da unidade curricular é de introduzir os alunos nas dinâmicas da investigação científica em Teologia. Além de 
diferentes áreas de estudo em Teologia, também serão explorados diferentes métodos e abordagens de uma mesma área. 
As fontes da teologia serão apresentadas a partir da perspetiva clássica dos lugares da Teologia. O conhecimento de 
métodos e a capacidade para discernir a pertinência das fontes deve manifestar-se nas tarefas que são pedidas no âmbito 
da avaliação. 
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Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The purpose of this curricular unit is to introduce the students into the dynamics of the scientific research in Theology. Besides 
a presentation of different research areas in Theology with its different methods, it will be also explored the diversity of methods 
and perspectives within the same theological area. The sources will be presented from the perspective of the classical Loci 
Theologici. The awareness of the diverse theological methods and the capacity to evaluate the pertinence of the sources 
must be reflected in the three tasks asked to the students to be fulfilled for evaluation.  
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O objetivo da unidade curricular é de introduzir os alunos na dinâmica da investigação científica. O principal método de ensino 
será expositivo e com recurso a trabalhos de natureza prática de aplicação de conhecimentos adquiridos. A apresentação 
dos diferentes métodos e fontes em Teologia deve conduzir à elaboração de uma recensão de uma obra (20% da nota final), 
a redação de um trabalho final (60% da nota final e a produção de uma bibliografia comentada (20% da nota final). Com 
estas três tarefas pretende-se aferir o grau de aquisição de conhecimento e domínio das orientações do estilo de Chicago. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

The purpose of this curricular unit is to introduce the students into the dynamics of the scientific research. The major method 
will be expositive with some practical exercises to evaluate the acquisition of the required knowledge and skills by the 
students.The presentation of the different methods and different sources in Theology should lead the students to write a book 
review (20% of the final grade), a final paper (60% of the final grade) and the presentation of a commented bibliography (20% 
of the final grade). The presentation of these three tasks must follow the guidelines of the Chicago style. 
 

 

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

 A Teologia é plural nas suas expressões, nos seus métodos de investigação e nas suas fontes. A principal tarefa do curso 
é de ajudar os alunos a tomar decisões de investigação de forma a atingirem um grau de autonomia científica. A exposição 
dos diferentes momentos da matéria será complementada com exercícios práticos, os quais terão como corolário os três 
elementos de avaliação propostos: a recensão de uma obra teológica, uma bibliografia comentada e a redação de um 
trabalho final. 
 

 

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

Theology is plural in its expressions, research methods and sources. The main purpose of this course is to help the students 
top make decisions at the research level in order to reach a scientific autonomy. The presentation of the contents of the 
subject will be complemented with some exercises, that will end with the presentation and submission of the three elements 
proposed for evaluation: a book review, a commented bibliography and the final paper.  
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