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Teórico-prática 

Objectivos                                                                                                                                                                                                 

Propiciar aos alunos diferentes abordagens de investigação nas áreas da Psicologia Cognitiva e Cognição Social, 
confrontando-os com um conjunto de princípios, metodologias e procedimentos estatísticos, que permitem planear 
estudos, analisar dados e desenvolver projetos de investigação. Acompanhar o planeamento e implementação do 
projeto de investigação conducente à Dissertação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Competências a desenvolver                                                                                                                                                                                                

Conhecimentos essenciais para a investigação/monografia: 

Competências de análise crítica 

Competência para pensar de forma criativa e desenvolver novas ideias e conceitos  

Competências de organização e planificação de investigação 

Competência para analisar dados criticamente, para usar os dados para actualizar hipóteses e teorias e para pensar 
programaticamente 

Pré-Requisitos (Precedências) *                                                                                                                                                                                                

Não aplicável 

Conteúdos programáticos                                                                                                                                                                                                

- Apresentação e discussão dos Projetos de Monografia 

- Apresentação e discussão dos resultados da investigação subjacente às monografias 

- Apresentação de exemplos de investigação nas áreas de Psicologia Cognitiva, Psicologia Social, Cognição Social, Psicologia do 
Ambiente e Psicologia do Consumidor.  

- Teoria da detecção de Sinais e análise de experimentos em memória de reconhecimento e memória implícita. 

- Noções gerais sobre Filosofia da Ciência 

- Noções gerais sobre a teoria do teste em estatística, delineamentos fatoriais , métodos paramétricos de análise e contrastes 
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Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                
Pretende-se  proporcionar aos estudantes constituam oportunidades de desenvolver as competências necessárias ao trabalho da 
monografia a desenvolver. Exposição oral. Exercícios de aplicação. Tutoria individual. 
Os estudantes frequentam o seminário de investigação em grupo, e simultaneamente são acompanhados em regime tutorial pelo 
orientador da dissertação ao longo de todo o ano.  

Modalidades de Avaliação (Regime Geral de Avaliação e/ou Regime Final Alternativo)                                                                                                                                                                                                 

A avaliação no seminário assume um carácter qualitativo a ser considerada no percurso de orientação da monografia. 

Elementos de Avaliação (Propostas de datas de avaliação, prazos de entrega de trabalhos, ponderação percentual de cada 
elemento de avaliação)  

Não aplicável 

Regras relativas à melhoria de nota                                                                                                                                                                                                 

Não aplicável 

Exigências relativas à assiduidade *                                                                                                                                                                                                 

Não aplicável 

Regras específicas relativas aos estudantes considerados em situação de excepção (estudantes-trabalhadores, atletas de alta 
competição, alunos dirigentes associativos, alunos militares, pais e mães estudantes, alunos com necessidades educativas 
especiais) *                                                                                                                                                                                                 

A avaliação no seminário assume um carácter qualitativo a ser considerada no percurso de orientação da monografia.   

Língua de ensino                                                                                                                                                                                                

Português 

 
* No caso de se aplicar 
 


