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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obteve conhecimentos e competências na área da metodologia de investigação: 

 Aprender os conceitos da natureza da investigação empírica; 

 Identificar um problema de investigação e proceder à revisão bibliográfica; 

 Definir uma metodologia de investigação e plano de trabalhos; 

 Elaborar um relatório final de investigação e proceder à sua apresentação e defesa; 

 Desenvolvimento de competências para se escrever um artigo científico numa dada área. 
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Questões gerais sobre a metodologia de investigação. 
1.1 Reflexão sobre algumas questões epistemológicas e uma metodologia de investigação 

para a gestão e para as ciências sociais. 
1.2 Os principais tipos de investigação: descritiva, explicativa, desenvolvimento, avaliativa, 

investigação-ação. 
1.3 As fases nos processos de investigação. 
1.4 A ética na investigação Científica. 
1.5 Evitar o Plagiarismo. 
 

2. Metodologia da investigação qualitativa: epistemologia e traços metodológicos. 
2.1 Contribuição da metodologia qualitativa para a investigação social. 
2.2 Estratégias de investigação qualitativa: os sujeitos, a construção do objeto, a amostragem 

e a análise de dados. 
2.3 As técnicas de investigação qualitativa: a entrevista, a observação, questionários abertos, 

métodos biográficos e a análise de documentos. 
2.4 A análise dos dados: indução analítica, “grounded theory” e método fenomenológico 
2.5 Critérios de cientificidade dos métodos qualitativos. 
 

3. A Publicação da Investigação. 
3.1. Relatório de investigação. 
3.2. Construção de um pré-projecto de dissertação e pré-projecto de um artigo científico. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Tendo em conta que se pretende que o aluno adquira conhecimentos e competências na 

área de metodologias de investigação, o programa da UC inclui conteúdos programáticos 

relativos a métodos e técnicas de investigação em ciências sociais, com particular destaque 

para a metodologia qualitativa e análise de conteúdo. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÂO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; Estudo de casos; Debate; 
Realização de trabalho de campo; Trabalho individual e de grupo, Seminário; Disponibilização de 
conteúdos em e-learning; Ferramentas de trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica, 
utilização de tecnologias de informação para aprendizagem. E algumas sessões foram realizadas 
com acesso na plataforma ZOOM e recorrendo à plataforma Moodle. 
 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde de COVID-19 e cfr. Despachos do 
Presidente do IPG e, ainda, Despachos resultantes dos Estados de Emergência do Governo de 
Portugal as sessões decorreram em regime misto, bem como o sistema de avaliação.  

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 
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METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO:Avaliação 
 Ponderações 

Projeto de Artigo Científico 100% 
 Definição da estrutura do artigo científico e da 

temática a tratar 

 Entrega a combinar com os alunos 

Projeto  Apenas é válido para a avaliação de frequência. 

Exame e Recurso Não sujeita a nota mínima. 

Assiduidade Não existe a obrigatoriedade de presença nas aulas. 
 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - o estudante ganha 
conhecimentos na área de Controlo e Gestão da Qualidade através da dinâmica do processo de 
aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais; 

Estudo de casos – o estudante ganha competências na área da Controlo e Gestão da Qualidade, 
bem como na análise da sustentabilidade corporativa, implicando uma abordagem prática através 
de estudo de casos; 

Seminário - o estudante ganha conhecimentos na área da Controlo e Gestão da Qualidade em 
contexto real através das experiências de personalidades de reconhecido mérito; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning – o estudante acede aos conteúdos da 
UC através de novos métodos, atividades e ferramentas de comunicação, através das quais o 
estudante domina as ferramentas de comunicação, conceitos, metodologias e técnicas que 
reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar 
a aplicação das boas práticas de Controlo e Gestão da Qualidade; 

Ferramentas de trabalho colaborativo - o estudante participa de forma interventiva e pró-activa na 
elaboração e discussão de novas estratégias e práticas socialmente responsáveis nas empresas 
interagindo num sistema de trabalho construtivo e dinâmico, através da elaboração de um 
trabalho de investigação com aplicação; 

Sessões de colaboração periódicas - o estudante reforça a sua capacidade de atuação crítica e 
consolida conhecimentos a fim de ganhar competências que lhe garantam uma visão global para 
otimizar as boas práticas de qualidade. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
Não aplicável. 
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