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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
A unidade curricular visa orientar a estruturação da tese de doutoramento a partir de uma
reﬂexão sobre aspectos transdisciplinares de organização de um documento de natureza cientíﬁca
assim como de aspectos especíﬁcos da área cientíﬁca do urbanismo.

São objectivos especíﬁcos da unidade curricular :
- a estruturação de um processo/projecto de investigação de doutoramento;
- a elaboração, em contexto, de um capítulo da tese;
- a apresentação e argumentação cientíﬁca da investigação de doutoramento.

Conteúdos Programáticos / Programa
Conteúdos
1.

Objectivos de uma tese de doutoramento

2.

O tema da tese e a investigação orientada

3.

A estrutura de uma tese de doutoramento

4.

A organização dos conteúdos

5.

A transmissão do conhecimento cientíﬁco

6.

Apresentação e discussão de uma tese

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
As UCs de Laboratório são entendidas como parte de um processo individual de investigação que,
no quadro do Laboratório II e através de uma reﬂexão transdisciplinar,, encontra espaço
para promover a discussão e consolidação de questões metodológicas, do estado da arte, da
estruturação do processo / projecto da tese, assim como de noções de escrita cientíﬁca.
No sentido de uma gradual consolidação dos objectivos, são deﬁnidos os seguintes conteúdos
especíﬁcos:
1. Objectivos de uma tese de doutoramento
2. O tema da tese e a investigação orientada
3. A estrutura de uma tese de doutoramento
4. A organização dos conteúdos
5. A transmissão do conhecimento cientíﬁco
6. Apresentação e discussão de uma tese
A discussão aplicada de cada um dos temas identiﬁcados contribui para a progressiva
consolidação da investigação de cada doutorando.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A avaliação ﬁnal decorre em sede de Seminário Temático II, perante Júri.
A avaliação ﬁnal sob a forma de apresentação oral deverá ser constituída pelos resultados
discutidos préviamente em contexto de aula:
- Estrutura da investigação e conteúdos;
- Discussão do capítulo escrito, sua pertinência e desenvolvimento no contexto da tese.
- 2º Relatório semestral das actividades desenvolvidas.

O documento escrito deverá ser acompanhada do parecer do orientador e discutida em sede de
júri.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
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Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
The curricular unit aims to guide the structuring of the doctoral thesis from a reﬂection on
transdisciplinary aspects of the organization of a scientiﬁc document as well as speciﬁc aspects of
the urbanism scientiﬁc area.
Speciﬁc objectives of the curricular unit are:
- the structuring of a doctoral research process / project;

- the elaboration, in context, of a chapter of the thesis;
- the scientiﬁc presentation and argumentation of the PhD research.

Syllabus
Content
1. Objectives of a doctoral thesis
2. The theme of the thesis and the oriented research
3. The structure of a doctoral thesis
4. The organization of content
5. The transmission of scientiﬁc knowledge
6. Presentation and discussion of a thesis

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
Laboratory UCs are understood as part of an individual investigation process that, within the
framework of Laboratory II and through a transdisciplinary reﬂection, ﬁnds space to promote the
discussion and consolidation of methodological issues, the state of the art, the structuring of the
process / thesis project, as well as notions of scientiﬁc writing.
In order to gradually consolidate the objectives, the following speciﬁc contents are deﬁned:
1. Objectives of a doctoral thesis
2. The thesis theme and oriented research
3. The structure of a doctoral thesis
4. Organization of content
5. The transmission of scientiﬁc knowledge
6. Presentation and discussion of a thesis
The applied discussion of each of the identiﬁed themes contributes to the progressive
consolidation of each doctoral research.

Teaching methodologies (including evaluation)
Final evaluation will take place at the Thematic Seminar II, before jury.
Final evaluation in the form of an oral presentation should consist of the results presented
previously in class context:
- Research and content structure;
- Discussion of the written chapter, its relevance and development in the context of the thesis.
- 2nd semester report of the carried out activities.
The written document must be accompanied by the advisor's opinion and discussed in a jury.

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