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Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Objetivos: O objetivo principal consiste no estudo dos métodos de investigação em psicologia 
e psicopatologia do desenvolvimento. Mais especificamente, será prestada especial atenção: 
(1) à compreensão dos princípios e teorias fundamentais que guiam a investigação
desenvolvimental; (2) ao conhecimento de todas as fases do processo de investigação no
estudo do desenvolvimento,
incluindo a elaboração de questões de investigação e hipóteses, delineamento do estudo;
considerações éticas, recolha de dados, mensuração, análise de dados, e apresentação dos
resultados.
Competências: Nas competências a desenvolver distinguem-se: (1) a capacidade de avaliação
crítica da investigação fundamental e aplicada publicada em revistas científicas; (2) a aptidão
para formular e
planear uma investigação relacionada com o estudo do desenvolvimento, e escrever a
investigação proposta de acordo com os princípios de rigor na escrita científica.
EN

Objectives: The main objective is the study of research methods in developmental psychology
and psychopathology. Specific attention will be paid: (1) to the understanding of the
fundamental principles
and theories that guide developmental research; (2) to the knowledge of all phases of the
research process in the study of development, including elaboration of research questions
and hypotheses, study
design, ethical considerations, data collection, measurement, data analysis, and presentation
of results.
Competencies: In terms of competencies are highlighted: (1) the capacity to critically evaluate
fundamental and applied research published in scientific journals; (2) the aptitude to
formulate and plan for
the investigation of a research question related to the study of development, and to write
about the proposed investigation using the principles of rigor in scientific writing.
Conteúdos programáticos / Syllabus

PT

I-MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO
1-Observação sistemática
2-Sistemas de codificação
3-Metodologia-Q
4-Fiabilidade e validade
II-MÉTODOS DE INQUÉRITO
1-Entrevistas
2-Questionários
3-Os delineamentos de inquérito
4-Fiabilidade e validade
III- DELINEAMENTOS EXPERIMENTAIS COMPLEXOS



1-O estudo avançado dos delineamentos complexos
2-Os planos de análise de delineamentos complexos
3-A interpretação dos efeitos de interação
4-Validade interna e externa
IV-DELINEAMENTOS DESENVOLVIMENTAIS
1-O método transversal
2-O método longitudinal
3-O método sequencial
4-Comparações entre os métodos
V-DELINEAMENTOS DE CASO ÚNICO E DIMENSÃO REDUZIDA
1-O método de estudo de caso
2- Os delineamentos experimentais de caso único e dimensão reduzida
3-As características dos delineamentos de caso único
VI-COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
1-A recensão crítica de artigos
2-A revisão sistemática e a meta-análise de literatura
3-Os relatórios e propostas de investigação
4-A escrita científica
EN

I-OBBSERVATIONAL METHODS
1-Systematic observation
2-Coding systems
3-Q-Methodology
4-Reliability and validity
II-MÉTODOS DE INQUÉRITO
1-Interviews
2-Questionnaires
3- Survey-research designs
4-Reliability and validity
III-COMPLEX DESIGNS
1-Advanced complex designs
2-Analysis plans of complex designs
3-Interpretation of interaction effects
4-Internal and external validity
IV-DEVELOPMENTAL DESIGNS
1-Cross-sectional method
2-Longitudinal method
3-Sequencial method
4-Comparison of methods
V-SINGLE-CASE AND SMALL-N DESIGNS
1-The case study method
2-Single-case and small-n experimental designs
3-Characteristics of single-case designs
VI-COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
1-Critical revision of articles
2-Systematic review of literature and meta-analysis



3-Research reports and proposals
4-Scientific writing


