
 

 
 

Ficha de Unidade Curricular [FUC] 
 
 
 
1. Unidade curricular / Curricular Unit 

         

Seminário de Investigação II / Research Colloquium II  
 

 
2.   Designação do Ciclo de Estudos em que se insere a Unidade Curricular (com semestre e ano lectivo) 
      Study cicle to which the curricular unit belongs (with academic semester and scholar year) 
            

Doutoramento em Estudos de Cultura 2.º Semestre / 2016-2017 
PhD in Culture Studies 2nd Semester / 2016-2017  

 
 

      3. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (nome completo)    
           Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit (fullname)  

             

Peter Hanenberg          (24 horas) 

 
 
 4.  Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular  
      Other academic staff and lecturing load in the curricular unit    (1000 caracteres com espaços) 

 

 

 
 
5.  Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
   (1000 caracteres com espaços) 

 

Objectivos:  
- Acompanhar teorica e metodologicamente o projecto de investigação do trabalho final;  
- Criar um espaço de reflexão, onde os alunos possam, debater os problemas inerentes à 
elaboração da tese; 
- Fomentar o espírito investigativo no âmbito da área de saber do projecto de investigação. 
 
Competências: 

- Saber produzir uma investigação significativa e de relevo  
- Desenvolver capacidades para conceber e projectar temas de Estudos de                 

             Cultura  
- Desenvolver a escrita académica  
- Saber comunicar e discutir os resultados do trabalho académico 

 
 

 



 

 
 

 Learning outcomes of the curricular unit             (1000 caracteres com espaços) 
 

Objectives: - Support the reserach process leading to the final thesis  
 
Competences:  
- To be able to evaluate information and methodological options 
- To be able to evaluate and defend issues of Culture Studies in their theoretical framework 
- To be able to organize a complex scientific argument 
- To be able to defend a scientific project  
 

 
 
 
 

 6.  Conteúdos programáticos (1000 caracteres com espaços) 
 

O Seminário de Investigação II visa acompanhar de perto a especialização de natureza 
académica inerente à realização do projecto de redacção da tese de Doutoramento. Criando 
um espaço de reflexão sobre aspectos teóricos e metodológicos, como, por exemplo, a 
recolha e tratamento de dados bibliográficos, as normas de citação, a adequada formulação da 
questão científica, bem como a correcta aplicação destes conhecimentos num contexto 
alargado e multidisciplinar da escrita académica, procura-se, ainda, incentivar a discussão, a 
fim de que cada aluno possa comunicar partes do seu trabalho, exercitando tanto a exposição 
clara e precisa da sua área de saber, como a argumentação face á critica elaborada pelos 
restantes elementos do grupo. O seminário valoriza, deste modo, a discussão entre pares 
(peer discussion) e estimula o debate científico.  
 

 
 
    Syllabus    (1000 caracteres com espaços) 

 

The research seminar II supports the students on their way to scientific specialization related to 
the elaboration of a PhD thesis. The group will discuss theoretical and methodological issues, 
like the collection and evaluation of data and information, standards in bibliographic reference, 
and the definition of scientific questions as well as its correct transformation into an academic 
text, reflecting on the challenges of academic writing. The students will present and discuss 
parts of their work, so that they might enhance argumentation and presenting skills. The 
seminar promotes peer discussion and debate.  
 
 
 
 7.  Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular     

(1000 caracteres com espaços) 
 

Os conteúdos programáticos correspondem às necessidades de um processo de investigação, 
permitindo aos alunos não só a exposição de dúvidas e desafios, mas também um controlo 
inter pares dos processos em curso.  
 

 
 



 

 
 

 
 Demonstration of the coherence between the syllabus and the curricular unit's objectives                 

 (1000 caracteres com espaços) 
 

The subjects correspond to what is necessary at an early stage of research, allowing the 
students not only to present their doubts and discuss challenges, but also a peer control of 
ongoing research.  
 

 
  
 
8.  Metodologia de ensino (avaliação incluída)       (1000 caracteres com espaços) 
 

Ensino: Será aplicada a metodologia de ensino investigativo (privilegiando a exposição e o 
debate dos projectos de investigação)  

Avaliação: Avaliação contínua (40 %); Apresentação durante uma sessão (30%); 
Apresentação escrita de um capítulo preparatório da tese (30%)  

 
 

 
 
 
Teaching methodologies (including evaluation)    (1000 caracteres com espaços) 

 

Teaching: The seminary will focus on the discussion of current research issues. It requests 
regular readings. 
Evaluation: Continuous cooperation (40%), oral presentation and debate (30%), draft chapter 
(30%)  
 

 
 

 
 
 
 
 

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular (3000 caracteres com espaços) 

 

As metodologias a adoptar privilegiam um acompanhamento teórico e metodológico específico 
a cada projecto de investigação e necessário à redacção da dissertação de Mestrado ou da 
tese de Doutoramento.  
 

 
 

  
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the curricular unit's objectives    

(3000 caracteres com espaços) 
 

Teaching methodologies will appeal to support theoretically and methodologically each project 
as a necessary component in the process of elaborating the final Master or PhD thesis.  
  

 
  



 

 
 

10. Bibliografia principal  
       Main bibliography    (1000 caracteres com espaços) 

 

Azevedo, Carlos A. Moreira e Ana Gonçalves de Azevedo (2008), Metodologia Científica. 
Contributos Práticos para a Elaboração de Trabalhos Académicos, 9ª edição, Lisboa: UCE.  

Azevedo, Mário (2008), Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares. Sugestões Para a 
Estruturação da Escrita, 6ª edição, Lisboa: UCE.  

Björk, Lennart / Rienecker, Lotte / Jörgensen, Peter Stray / Bräuer, Gerd (ed.) (2003), Teaching 
Academic Writing in European Higher Education, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Deshaies, Bruno (1997), Metodologia da Investigação em Ciências Humanas, Lisboa: Piaget.  

Fleck, Ludwik (1979), Genesis and development of a scientific fact. Chicago: University of 
Chicago Press. 

Goodman, Nelson (1978), Ways of worldmaking. Indianapolis: Hackett Pub. Co. 

Groys, Boris (2008), Art Power. Cambridge: MIT. 

Latour, Bruno (1993), We have never been modern. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. 

Slotte, V. et Lonka, K (2003). Note-taking review – Practical value for learners, in: Arob@se, 
volume 1-2, pp. 79-86 (http://www.univ-rouen.fr/arobase/v7/slotte.pdf)  

Starfield, Sue (2007), New Directions in Student Academic Writing, in: International Handbook 
of English Language Teaching, Berlin, New York: Springer, pp. 875-890. 

 
 

 

 


