FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
Unidade Curricular
201299319 - SEMINÁRIO DE PROJETO DE TESE
Tipo
Obrigatória
Ano lectivo

Curso

Ciclo de estudos

Créditos

2019/20

Doutoramento Urbanismo

3º

10.00 ECTS

Idiomas

Periodicidade

Pré requisitos

Ano Curricular /
Semestre

semestral

1º / 2º

Área Disciplinar
Urbanismo
Horas de contacto (semanais)
Teóricas

Práticas

Teórico práticas

Laboratoriais

Seminários

Tutoriais

Outras

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

3.00

Total Horas da UC (Semestrais)
Total Horas de Contacto

Horas totais de Trabalho

42.00

280.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)
João Pedro Teixeira de Abreu Costa
Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)
João Pedro Teixeira de Abreu Costa 3.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
Esta Unidade Curricular tem por objectivos:
a) aprofundar e fundamentar o enquadramento da investigação cientíﬁca no campo da teoria do conhecimento e da ﬁlosoﬁa da
ciência, estabelecendo as mediações com o trabalho concreto de cada doutorando;
b) desenvolver os trabalhos da dissertação (iniciados na UC "Metodologias de Investigação" do semestre anterior) até à produção de
um Projecto de Tese passível de ser positivamente avaliado.

Conteúdos Programáticos / Programa
Reexame e aprofundamento, à luz da conceituação da teoria do conhecimento, das noções de:
- tema do trabalho e razões da sua escolha;
- problemática e problema abordado no trabalho, as suas manifestações no concreto;
- hipóteses de trabalho, a sua formulação e fundamentação;
- a questão da relação do trabalho com a realidade e as suas manifestações empiricas;
- metodologia proposta para o conteúdo do trabalho;
- fortalecimento das hipóteses, metodologias de teste e testes especíﬁcos propostos;
- o problema da adaptabilidade do método cientíﬁco às ciencias sociais e seu viés ideológico;
- Conclusões e sua valia, cientíﬁca ou não.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
Competências a adquirir pelo discente:
- deﬁnição e delimitação de um tema de investigação, tendo em consideração a sua sua inscrição no campo disciplinar do
Urbanismo;
- formulação de questões de investigação, enquadradas num quadro de actualidade e pertinência disciplinar;
- construção de um programa de investigação, associado a um plano de trabalhos, onde se demontre a coerência entre o objeto de
estudo, o suporte metodológico e a viabilidade de recursos humanos, materiais e temporais especíﬁcos do Doutoramento;
- capacidade de exposição sistemática do Projeto de Tese, em vários momentos da sua elaboração;

- capacidade de reação, reﬂetividade e questionamento perante contributos críticos, no quadro da discussão coletiva programada para
a unidade curricular.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A Avaliação Realiza-Se Pela Apresentação E Discussão Do Projeto De Tese Do(A) Candidato(A) Em Prova Pública, Com Júri Constituído
Pelos Docentes Da UC, Por Um Membro Externo À FA E Pelo(A) Respetivo(A) Orientador(A).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular

Bibliograﬁa Principal
A bibliograﬁa é apresentada em função da temática de investigação de cada doutorando(a)

Bibliograﬁa Complementar

CURRICULAR UNIT FORM
Curricular Unit Name
201299319 - Thesis Seminar
Type
Obrigatória
Academic year

Degree

Cycle of studies

Year of study/ Semester

2019/20

Doutoramento Urbanismo

3º

10.00 ECTS

Lecture language

Periodicity

Prerequisites

Unit credits

semestral

1º / 2º

Scientiﬁc area
Urbanismo
Contact hours (weekly)
Tehoretical

Practical

Theoretical-practicals

Laboratory

Seminars

Tutorial

Other

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

3.00

Total CU hours (semestrial)
Total Contact Hours

Total workload

42.00

280.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)
João Pedro Teixeira de Abreu Costa
Other teaching staﬀ (name /weekly teaching load)
João Pedro Teixeira de Abreu Costa 3.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
This course has two objectives:
a) to anchor and develop the framework of scientiﬁc investigation in the ﬁeld of the theory of knowledge and philosophy of science,
establishing the links with the candidate's speciﬁc project;
b) to develop the dissertation work (started in the previous semester´s course "Investigation Methodologies") up to a standard where it
merits positive evaluation.

Syllabus
To reexamine and develop, in the light of the concept of the theory of knowledge, the notions of:
- dissertation theme and reasons for its choice;
- problematics and speciﬁc problem, its concrete manifestations in reality;
- hipothesis, formulation and foundations;
- relationship of the hipothesis with empirical data and reality;
- methodological approach adopted in the work;
- Hipothesis strengthening, testing methodology and speciﬁc tests proposed;
- The problems of adapting scientiﬁc methods to the social sciences and their ideological bias;
- Conclusions and their value, whether scientiﬁc or not.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
Competenceies to be acquired by students:
- Deﬁnition and delimitation of a research topic, taking into account its context within the disciplinary ﬁeld of Urbanism;
- Formulation of research questions, framed in a context of disciplinary relevance and timeliness;
- Building of a research program, associated with a work plan, providing a sound consistency between the study object, the
methodological support and the human, material and temporal viability speciﬁc to a PhD research;
- Capacity to systematically present the Thesis Project, at various moments of its inception;

- Responsiveness, reﬂectivity and questioning before critical contributions in the context of the collective discussion scheduled for the
course.

Teaching methodologies (including evaluation)
Assessment Is Carried Out With The Presentation And Discussion Of Each Candidate's Thesis Project In An Open Exam, Having The
Unit's Teaching Staﬀ, An External Member And The Candidate's Supervisor As Juri.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes

Main Bibliography
The bibliography is presented according to the research theme of each doctoral student.

Additional Bibliography

