
Unidade Curricular Seminário de Investigação - Projeto de tese 

Curricular Unit Research Seminar - Thesis Project 

ECTS: 6 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver 

pelos estudantes): 

Esta unidade curricular apresenta o seguinte conjunto de objetivos: 

a) Dar a conhecer aos estudantes a investigação científica de relevo a nível

nacional e internacional em Psicologia Forense;

b) Dar a conhecer a investigação científica desenvolvida pelos docentes da

instituição;

c) Apresentação dos temas de dissertação de mestrado pelos potenciais

orientadores, e apoio dos estudantes nas suas decisões;

d) Inserção nos projetos e equipas de investigação de cada tutor;

e) Preparação de um projeto de dissertação de mestrado, que será orientado pelo

tutor escolhido.

Durante este processo os estudantes deverão obter competências de investigação que 

lhes permitam optar por uma temática de investigação e estruturar um projeto de 

investigação na área da Psicologia Forense. 

Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the 

students): 

This syllabus presents a set of objectives: 

a) to raise awareness about Portuguese and international scientific research in

the field of Forensic Psychology;

b) to show the research developed by scholars in the institution;



c) to present available dissertation themes and support students in their 

decisions; 

d) Insertion in projects and research teams from each tutor; 

e) Preparation a master’s dissertation project, which will be guided by the tutor 

chosen. 

During this process, students will acquire research skills, choose a theme for their 

master dissertation, and plan their own research project in the field of Forensic 

Psychology. 

 

Conteúdos programáticos: 

1. Apresentação das temáticas de investigação em Psicologia Forense 

2. Cuidados a ter na preparação de uma tese 

3. Questões ligadas aos diferentes desenhos de investigação e implicações teóricas, 

metodológicas e éticas 

4. Apresentação dos temas de dissertação e escolha do orientador 

5. Projeto de tese 

5.1. Como estruturar um projeto de investigação 

5.2. Especificidades teóricas da temática escolhida 

5.3. Especificidades éticas da temática escolhida 

5.4. Desenho de investigação 

5.5. Metodologias e instrumentos adequados ao proj. de investigação escolhido 

 

Syllabus: 

1. Presentation of research topics in forensic psychology 

2. Care in the preparation of a thesis 

3. Issues related to the different rese arch designs and theoretical methodological and 

ethical implications 

4. Presentation of the dissertation themes and choice of a supervisor 

5. Thesis project 

5.1. How to structure a research 

5.2. Theoretical specificities of the chosen 

5.3. Ethical specificities of the chosen 

5.4. Research 

5.5. Appropriate methodologies and tools for the chosen research project 




