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Licenciatura em Gestão (1º ciclo)  First Cycle Degree in Management 
 
Unidade curricular:  
Métodos e Técnicas de Investigação  Nº horas: 60  ECTS: 4 1.º ano 
 
Curricular Unit:  
Research Methods and Techniques  No. hours: 60 ECTS: 4 1st. year 
 
Docente responsável/ Regent Professor: 
Célia Ribeiro (cribeiro@viseu.ucp.pt) 
 
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver  
Dotar os estudantes de um conjunto de princípios da metodologia de investigação científica 
Envolver os estudantes em diversos tipos de trabalhos académicos 
Preparar os estudantes para a realização de investigações na área das Ciências Sociais, em 
geral, e em particular da Gestão. 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed  
Provide students with a set of principles of scientific research methodology 
Engage students in a variety of academic work 
To prepare the students for conducting investigations in the area of Social Sciences, in 
general, and in particular of Management. 
 
Conteúdos Programáticos  
Conceitos introdutórios 
Métodos e técnicas para a eficácia  
Tipologia de trabalhos académicos e sua estrutura 
Regras bibliográficas 
Linguagem científica 
Evolução do desenho da investigação 
O processo de amostragem 
As técnicas e instrumentos de investigação 
Análise de conteúdo 
 
Syllabus  
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Introductory concepts 
Methods and techniques towards efficacy 
Typology of works 
Bibliographic rules 
Scientific language 
The evaluation of investigation design 
Sampling process  
Research techniques  
Content analysis 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 
curricular  
Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam, numa primeira abordagem genérica, o 
conjunto de conceitos propedêuticos da Investigação e, numa segunda fase, a análise de 
temas, mais complexos, designadamente classificação dos estudos e a sua importância para 
a prestação das evidências.  
Por outro lado, os conteúdos serão abordados numa dinâmica baseada na consulta, 
interpretação e análise de artigos de investigação que abordem as mais diversas temáticas 
metodológicas na área das Ciências Sociais, em geral, e em particular da Gestão. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives  
The contents of this course focus, on a generic approach, the set of concepts and preliminary 
Research, in a second stage, the analysis of issues, more complex, including classification of 
studies and their importance for the provision of evidence. Moreover, the contents will be 
discussed based on a dynamic query, analysis and interpretation of research articles that 
address various methodological issues in the Social Sciences, in general, and in particular of 
Management. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)  
Exposição teórica.  
Elaboração de fichas práticas em grupo no final de cada ponto.  
 
Avaliação contínua (mínimo de 10 valores): Frequência única (60%), trabalhos 
individuais/grupo (30%) e assiduidade (10%). Nota mínima de 8 valores na frequência para 
dispensa de exame final. 
 
A avaliação, por exame de época normal e por época de recurso, é constituída por uma prova 
global de avaliação que terá lugar, respetivamente, após o término das aulas do semestre e 
em setembro. 
 
Teaching methodologies (including evaluation)  
Theoretical exposure.  
Group elaboration of practical works files at the end of each theme.  
 
Continuous evaluation (minimum of 10 values): Single test (60%), individual work / group 
(30%) and assiduity (10%). Minimum score of 8 points in test for final exam exemption. 
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The assessment by exam in the normal season and appeal season shall consist of a 
comprehensive exam to take place, respectively, after the end of the lessons of the semester 
and in september. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade 
curricular  
Privilegiam-se as metodologias interativas, envolvendo os estudantes no processo de ensino 
aprendizagem, centrado na procura, interpretação e análise qualitativa e quantitativa de 
artigos científicos, sendo garante da consecução dos objetivos da unidade curricular. Por 
outro lado, o envolvimento dos estudantes em projetos coordenados pelo docente da unidade 
curricular permite a ponte entre os aspetos teóricos e a prática da investigação científica. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit`s 
objectives 
The interactive methodologies are endorsed, involving students in the learning process, driven 
by demand, interpretation, and qualitative and quantitative analysis of scientific articles they 
act as guarantor for the achievement of the objectives of the course. Furthermore, student 
involvement in projects coordinated by the teacher of the course allow the bridge between the 
theoretical and practical scientific research. 
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Nota: Artigos científicos sobre os temas abordados serão facultados no decorrer das sessões. 

 

 
 

 


