FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
Unidade Curricular
2013250113 - SEMINÁRIOS DE APOIO AO PROJETO FINAL DE MESTRADO OU DISSERTAÇÃO - U
Tipo
Obrigatória
Ano lectivo

Curso

Ciclo de estudos

Créditos

2019/20

MI Arquitetura - Esp.Urb

2º

8.00 ECTS

Idiomas

Periodicidade

Pré requisitos

Ano Curricular /
Semestre

Português

semestral

5º / 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

3.00

0.00

0.00

3.00

Total Horas da UC (Semestrais)
Total Horas de Contacto

Horas totais de Trabalho

42.00

224.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)
Pedro Conceição Silva George
Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)
Pedro Conceição Silva George 3.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
Contribuir para a elaboração do parte escrita do PFM ou Dissertação, do ponto de vista
metodologico, bibliográﬁco, de exemplos reais e do contexto teórico.

Conteúdos Programáticos / Programa
Método de elaboração de documentos escritos, critérios de seleção de exemplos relevantes,
tópicos descritivos do próprio projeto, seleção bibliográﬁca, formas e critérios (gráﬁcos) de
apresentação.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos derivam e estão em completa sintonia com os objetivos de aprendizagem.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Aulas teóricas participadas, ilustradas e aulas práticas com atendimento individual.
Avaliação mediante trabalho escrito em duas etapas. Trabalho intermédio e trabalho ﬁnal (30% e
70%)

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

Bibliograﬁa Principal
A deﬁnir de acordo com as necessidades de cada aluno

Bibliograﬁa Complementar

CURRICULAR UNIT FORM
Curricular Unit Name
2013250113 - Seminars of Support for the Final Master Project or Dissertation - U
Type
Obrigatória
Academic year

Degree

Cycle of studies

Year of study/ Semester

2019/20

MI Arquitetura - Esp.Urb

2º

8.00 ECTS

Lecture language

Periodicity

Prerequisites

Unit credits

Português

semestral

5º / 2º

Scientiﬁc area
Urbanismo
Contact hours (weekly)
Tehoretical

Practical

Theoretical-practicals

Laboratory

Seminars

Tutorial

Other

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

Total CU hours (semestrial)
Total Contact Hours

Total workload

42.00

224.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)
Pedro Conceição Silva George
Other teaching staﬀ (name /weekly teaching load)
Pedro Conceição Silva George 3.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
Contribute to the the production of the written part of the PFM or Dissertation, from a
methodological, blibliographical, case studies and theoretical context standpoints.

Syllabus

Methodology for the elaboration of written documents, criteria for the selection of relevant
examples, descriptive topics for their own projects, bibliographic selection, forms and criteria for
presentation.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
Contents derive from and are in complete syntony with the learnig objectives of the teaching unit.

Teaching methodologies (including evaluation)
Theoretical lectures participated and ilustrated as well as pratical classes with individual tutoring.
Evaluation through written work in two phases: Intermadiate (30%) and Final (7%).

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

Main Bibliography
To be deﬁned according to the needs of each student

Additional Bibliography

