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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM                                                                        

A UC de “Metodologia da investigação em Desporto e Exercício” visa dotar os 

estudantes de conhecimentos e competências que lhes permitam:  

(i) conhecer os processos subjacentes às diferentes etapas da investigação no 

contexto do desporto e do exercício físico;  

(ii) compreender os principais procedimentos estatísticos adequados à análise de 

dados em cada delineamento de investigação;  

(iii) saber formular hipóteses em termos estatísticos, testá-las e interpretar 

adequadamente os resultados;  

(iv)  manusear e aplicar programas de análise de dados (SPSS e Excel); 

(v)  estruturar um relatório de investigação, definindo os objetivos e respetivas 

hipóteses.  

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS       
                                        

A. Introdução à Metodologia da Investigação no contexto das Ciências do 
Desporto e do Exercício Físico:  

(I) Método científico e paradigmas da investigação; 
 

(II) Estrutura e análise de diferentes documentos científicos;  
a. Estrutura do projeto de pesquisa; 
b. Estrutura da tese/monografia/relatório de investigação; 
c. Estrutura do artigo científico 

(III) Etapas do processo de investigação no contexto do Desporto e 
do Exercício; 
a. A definição e contextualização do problema de investigação; 
b. Os objetivos da investigação; 
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c. A formulação das hipóteses e definição de variáveis de 
estudo; 

d. Métodos e procedimentos de amostragem; 
e. Seleção de materiais e instrumentos de pesquisa; 
f. O tratamento estatístico dos dados. 

(IV) A redação de documentos científicos; 
(V) Questões éticas no processo de investigação;  

a. Relacionamento com o sujeito; 
b. Relacionamento com o investigador; 
c. Relacionamento com o plano. 

 
B.  Análise de dados com recurso a softwares estatísticos:  

(i) Introdução ao problema dos testes de hipóteses;  
(ii) Estatística descritiva (medidas de posição, de ordem, de dispersão, de 

assimetria e de curtose); 
(iii) Inferência estatística para duas populações (T-Student para amostras 

independentes e emparelhadas);  
(iv) Inferência estatística para mais de duas populações - Análise de 

variância (ANOVA simples, ANOVA para medidas repetidas; 
testes a posteriori); 

(v)        Associação entre variáveis (coeficientes de correlação 
de Pearson e de Spearman); 

(vi) Introdução aos testes de hipóteses não-paramétricos (tabelas de 
frequências e teste de Qui-quadrado; testes de Mann-Whitney e 
de Wilcoxon);  

(vii) Aplicação, leitura, interpretação dos outputs dos programas Excel e 
SPSS e integração dos mesmos num texto de natureza científica. 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

COM OS OBJETIVOS DA UC 
 

Os conteúdos encontram-se em coerência com os objetivos da UC, possibilitando 
que os alunos desenvolvam, de forma autónoma e supervisionada o pensamento 
científico, e a capacidade de pesquisa. A Introdução à Metodologia da Investigação 
no contexto das Ciências do Desporto e do Exercício permite o conhecimento dos 
processos das diferentes etapas de investigação a estruturação de um relatório de 
investigação e a seleção adequada dos procedimentos estatísticos adequados. A 
análise de dados com recurso a softwares estatísticos permite a aplicação de 
programas (SPSS e Excel) para uma correta testagem das hipóteses e produção de 
resultados em coerência com os objetivos da pesquisa. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
A unidade encontra-se estruturada numa aprendizagem por tópicos de estudo, 

planeados segundo um modelo pedagógico ativo, centrado no estudante, na 

acessibilidade e na construção de saberes. Como forma de complementar as 

sessões presenciais, desenvolve-se uma componente de investigação documental, 

supervisionada (apoio e acompanhamento científico pedagógico) pelo docente, que 

permite associar os conteúdos teóricos aos conteúdos práticos. 

A avaliação continua divide-se em: 

 Obrigatoriedade de 2/3 de presenças 

 Teste escrito – 45% da nota final (nota mínima de 9,5 valores) 

 Elaboração de um trabalho científico e sua apresentação - 45% da nota 

final(nota mínima de 10 valores) 

 Dossier de trabalhos de grupo - 10% da nota final. 

 

Avaliação final por exame para os alunos que não obtiverem aprovação à UC na 

avaliação contínua. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM 

OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A concretização dos objetivos de aprendizagem apresentados passa pela lecionação 

de conteúdos teórico-práticos que se procuram consolidar através da consulta, 

interpretação analise bibliográfica especifica e concretização prática dos mesmos. A 

ênfase colocada na componente prática, está em coerência com os objetivos da 

unidade, tendo o aluno que realizar um estudo de investigação passando por todas 

as etapas de processo metodológica da pesquisa científica. Esta componente visa 

desenvolver competências que fundamentem as práticas do saber teórico com o 

saber fazer, de forma integrada, articulada e sistemática.  
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