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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante obterá conhecimentos e competências na área da investigação aplicada ao 
Projeto Aplicado dirigido para problemas ou realidades específicas no âmbito da área 
técnico-científica do mestrado ou ao Estágio Profissionalizante realizado numa Organização; 
preparando a sua inserção na vida profissional através da planificação, organização e 
coordenação de uma proposta de implementação de um sistema, bem como ficará sensível 
a avaliar corretamente a proposta realizada; efetuando a ligação entre a prática, os 
conhecimentos adquiridos no curso de mestrado e os objetivos definidos, recursos 
necessários e impactos da atividade desenvolvida face aos resultados obtidos.  
 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Do tema à investigação aplicada 
1.1. Delimitação de um problema ou realidades específicas 
1.2. Título e questão da investigação 
1.3. Objetivos e respetivos requisitos 
 

2. Da Investigação aplicada à Proposta 
2.1. Pensamento disruptivo e criatividade 
2.2. Estratégias de investigação 
 

3. Da Proposta ao Projeto Aplicado ou Relatório de Estágio Profissionalizante 
3.1. Estrutura 
3.2. Planeamento 
 

4. Metodologias  
4.1. Exigências de ética, confidencialidade e privacidade de dados 
4.2. Técnicas de recolha e tratamento de dados 
4.3. Caso de Estudo 
 

5. Impactos e Resultados 
5.1. Análise de impactos com perspetiva crítica 
5.2. Discussão de Resultados 

GFUC Previsto 



 

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE CURRICULAR 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a  2  d e  4  

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

1. Do tema à investigação aplicada 
2. Da investigação aplicada à proposta 
3. Da proposta ao Projeto Aplicado ou Relatório de Estágio Profissionalizante 
(com o objetivo do estudante obter conhecimentos e competências na área da 
investigação aplicada ao Projeto Aplicado dirigido para problemas ou realidades 
específicas no âmbito da área técnico-científica do mestrado ou ao Estágio 
Profissionalizante realizado numa Organização 
 

4. Metodologias 
(com o objetivo do estudante preparar a sua inserção na vida profissional através da 
planificação, organização e coordenação de uma proposta de implementação de um 
sistema, bem como ficará sensível a avaliar corretamente a proposta realizada)  

 
5. Impactos e Resultados 
(com o objetivo do estudante efetuar a ligação entre a prática, os conhecimentos 
adquiridos no curso de mestrado e os objetivos definidos, recursos necessários e 
impactos da atividade desenvolvida face aos resultados obtidos) 

 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Instituto Politécnico da Guarda (2017). SIGQ: Procedimento relativo a Provas de Mestrado. Guarda: 
IPG.  

Instituto Politécnico da Guarda (2020). SIGQ. Guarda: IPG.  

Instituto Politécnico da Guarda (2016). Regulamento nº 181/2016. Diário da República, 2ª série, nº 36, 
22 fevereiro, pp. 5987-5993. 

Instituto Politécnico da Guarda (2020). Regulamento nº 763/2020. Diário da República, 2ª série, nº 
178, 11 de setembro, pp. 225-243. 

Artigos de publicações periódicas e Legislação com relevância na área da Proposta de Projeto 
Aplicado ou Estágio Profissionalizante. 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 

O processo de aprendizagem é subdividido em sessões de natureza coletiva e de orientação tutorial, em 
língua portuguesa e inglesa. Cada sessão aplicará o programa de modo teórico-prático e tutorial, com 
discussão de casos de estudo e investigação de casos reais, com recurso a meios audiovisuais. 
Adicionalmente, cada estudante trabalhará em exercícios para aplicar normas em casos reais; 
Seminários em diversas línguas; Disponibilização de conteúdos em e-learning; Ferramentas de 
trabalho colaborativo; Sessões de colaboração periódica. 

 
Devido à situação extraordinária de emergência de saúde COVID-19, as sessões serão em regime misto, 

(presencial e online (ZOOM e Colibri) e cfr. Despachos do Presidente do IPG. 
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METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação contínua: o estudante obtém aprovação quando a média ponderada de três fatores 
(realização obrigatória) for igual ou superior a dez valores, sendo dispensado de exame.  

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, ponderado com 30% da nota final. 

Segundo fator: redação dos formulários relativos ao estágio profissionalizante ou projeto aplicado, 
com entrega em formato papel e suporte digital, com apresentação e defesa em sessão, 
ponderado com 35% da nota final. 

Terceiro fator: redação do documento de suporte do relatório de estágio profissionalizante ou 
projeto aplicado, com entrega em formato papel e suporte digital, ponderado com 35% da nota 
final.  

Avaliação por Exame na época Normal: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua, ou não a tenha realizado, obtém aprovação quando a média ponderada de três 
fatores (realização obrigatória) for igual ou superior a dez valores: 

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, ponderado com 30% da nota final, em data fixada 
pela Direção. 

Segundo fator: redação dos formulários relativos ao estágio profissionalizante ou projeto aplicado, 
com entrega em formato papel e suporte digital, com apresentação e defesa em sessão, 
ponderado com 35% da nota final.  

Terceiro fator: redação do documento de suporte do relatório de estágio profissionalizante ou 
projeto aplicado, com entrega em formato papel e suporte digital, ponderado com 35% da nota 
final.  

Avaliação por Exame na época de Recurso: o estudante que não tenha obtido aproveitamento na 
avaliação contínua ou avaliação por Exame na época normal, ou não as tenha realizado, obtém 
aprovação quando a média ponderada de três fatores (realização obrigatória) for igual ou superior a 
dez valores: 

Primeiro fator: realização de uma prova escrita, ponderado com 30% da nota final, em data fixada 
pela Direção. 

Segundo fator: redação dos formulários relativos ao estágio profissionalizante ou projeto aplicado, 
com entrega em formato papel e suporte digital, com apresentação e defesa em sessão, 
ponderado com 35% da nota final.  

Terceiro fator: redação do documento de suporte do relatório de estágio profissionalizante ou 
projeto aplicado, com entrega em formato papel e suporte digital, ponderado com 35% da nota 
final.  

 
 

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 da investigação aplicada ao Projeto Aplicado ou Estágio 
Profissionalizante, através da dinâmica do processo de aprendizagem que é impulsionado com a 
utilização de meios audiovisuais; 

 Estudo de casos – o estudante ganha competências para a elaboração do Projeto Aplicado ou 
Estágio Profissionalizante, bem como para desenvolver a investigação aplicada, implicando uma 
abordagem prática através de estudo de casos em contexto real de trabalho; 

 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 
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reforçam a sua capacidade de atuação crítica e lhe proporcionam uma visão global para otimizar 
a aplicação de boas práticas de investigação aplicada; 

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

 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 investigação aplicada. 

 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 
Não aplicável. 

 
8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 
Professora: Rute Abreu (ra@ipg.pt), Telef: + 351 271220120 (Gab. 50) 

Horário de Atendimento: 3ª feira (10:30-11:00) 
 

Coordenadora da Área Científica: Rute Abreu (ra@ipg.pt) 
                Telef: + 351 271 220 120 (Gab. 50) 

 
Dado a Situação Excecionalidade provocada pela Pandemia COVID, agradeço o envio por email 
(ra@ipg.pt) de reserva de horário de atendimento ou alteração para outro acordar previamente 

 

9. OUTROS 

 
Não aplicável. 

 
 
ESTG, 30.06.2021 
 

Professora                   Coordenadora da Área Científica: 

 
 
 

___________________________________________  _________________________ 

 (Profª. Dra. Rute Abreu)    (Profª. Dra. Rute Abreu) 
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