
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Seminário de Estudos Desenvolvimentais/ Developmental Studies 

Seminar 

6 

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

unit and competencies to be developed 

PT 

1. Aprofundar o significado dos contextos sociais e dos relacionamentos sociais para o

desenvolvimento humano, enfatizando a importância da família, da escola e dos

pares/amigos enquanto contextos

de desenvolvimento.

2. Compreender a importância das interações e das relações sociais.

3. Selecionar informação importante sobre os diferentes contextos de desenvolvimento.

4. Refletir sobre as características dos processos de investigação e investigação/ação.

5. Aplicar os princípios da investigação científica.

6. Consciencializar para a importância de planear/implementar práticas baseadas na

evidência.

7. Capacitar para o delineamento de projetos que integrem evidência cientificamente gerada

na prática profissional.

8. Estimular o pensamento crítico, a tomada de decisão e de resolução de problemas reais

baseados em evidências científicas.

9. Transformar informação científica em informação acessível, a ser usada na divulgação de

conhecimento especializado junto da comunidade educativa.

EN

1. Deepen the meaning of social contexts and social relationships for human development,

emphasizing the importance of family, school and peers/friends as development contexts.

2. Understand the importance of interactions and social relations for development.

3. Select important information about the different development contexts.

4. Reflect on the characteristics of research and action research processes in development

contexts.

5. Apply the principles of scientific research in development.

6. Raise awareness of the importance of planning / implementing evidence-based practices.

7. Empower the design of projects that integrate scientifically generated evidence into

professional practice.

8. Encourage critical thinking as well as decision-making and problem-solving processes based

on scientific evidence.

9. Transform scientific information into accessible information, so that it can be used to

disseminate specialized knowledge to the educational community

Conteúdos programáticos / Syllabus

PT

1. Investigação/Ação

1.1. Introdução à metodologia investigação/ação

1.2. Reflexão em torno das práticas baseadas na evidência

1.3. Etapas do delineamento de projetos de investigação/ação

2. Elaboração de projetos de investigação ou investigação/ação

2.1. Aplicados aos contextos de desenvolvimento

2.2. Centrados na divulgação de informação científica relevante



2.2.1. Dirigidos a pais 

2.2.2. Dirigidos a escolas 

EN 

1. Research/Action

1.1. Introduction to action research methodology

1.2. Reflection on research-based practices

1.3. Steps in action research designs

2. Elaboration of research or action research projects

2.1. Applied to developmental contexts

2.2. Focused on the dissemination of relevant scientific information

2.2.1. For parents

2.2.2. For schools


