FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
Unidade Curricular
250061 - DISSERTAÇÃO
Tipo
Obrigatória
Ano lectivo

Curso

Ciclo de estudos

Créditos

2020/21

Doutoramento Design
Doutoramento Urbanismo
Doutoramento Arquitetura

3º

30.00 ECTS

Idiomas

Periodicidade

Pré requisitos

Ano Curricular /
Semestre

Português ,Inglês

semestral

3º / 2º

Área Disciplinar
Variável
Horas de contacto (semanais)
Teóricas

Práticas

Teórico práticas

Laboratoriais

Seminários

Tutoriais

Outras

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

Total Horas da UC (Semestrais)
Total Horas de Contacto

Horas totais de Trabalho

21.00

840.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)
Hugo José Abranches Teixeira Lopes Farias
Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)
Hugo José Abranches Teixeira Lopes Farias 1.50 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
A Unidade Curricular DISSERTAÇÂO tem como obejctivo principal o acompanhamento tutorial dos
alunos do Curso de Doutoramento no processo ﬁnal das suas dissertações, ﬁnalizando com a sua
entrega e defesa em provas públicas.

A UC é realizada na estreita relação entre doutorando e orientador(es) no sentido de cumprir o
avanço no conhecimento programado no projeto de tese.

Conteúdos Programáticos / Programa
Os conteúdos da Unidade Curricular relacionam-se com o desenvolvimento da tese de
doutoramento de cada aluno.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
-

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A avaliação e classiﬁcação da unidade curricular realiza-se na apresentação e defesa da tese de
doutoramento, em provas públicas, sendo garantida pelo júri das provas de doutoramento,
segundo as regras dispostas na lei e regulamentos da FAUL.

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

Bibliograﬁa Principal
-

Bibliograﬁa Complementar
-

CURRICULAR UNIT FORM
Curricular Unit Name
250061 - Dissertation
Type
Obrigatória
Academic year

Degree

Cycle of studies

Year of study/ Semester

2020/21

Doutoramento Design
Doutoramento Urbanismo
Doutoramento Arquitetura

3º

30.00 ECTS

Lecture language

Periodicity

Prerequisites

Unit credits

Português ,Inglês

semestral

3º / 2º

Scientiﬁc area
Variável
Contact hours (weekly)
Tehoretical

Practical

Theoretical-practicals

Laboratory

Seminars

Tutorial

Other

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

Total CU hours (semestrial)
Total Contact Hours

Total workload

21.00

840.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)
Hugo José Abranches Teixeira Lopes Farias
Other teaching staﬀ (name /weekly teaching load)
Hugo José Abranches Teixeira Lopes Farias 1.50 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
The Curricular Unit DISSERTATION has as its main goal the tutorial supervision of the studnts of
the PhD Course in the ﬁnal process of their theses, ending with the delivery and defense in a
public presentation.
The CU is developed in close relation between PhD Student and Supervisor(s), aiming at

accomplishing the advance in knowledge programmed in the thesis project.

Syllabus
The contents of the Curricular Unit are directly related to the development of the PhD thesis of
each student.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
-

Teaching methodologies (including evaluation)
The evaluation and grading of the CU is carried out in the presentation and defense of the doctoral
thesis, in a public presentation, being guaranteed by the juri of the PhD, according to rules deﬁned
in the law and in FAUL's regulations.

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

Main Bibliography
-

Additional Bibliography
-

