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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Engenharia de Segurança Informática 

 

Unidade Curricular: 1989111 - Fundamentos de Investigação Científica  
Ano 2 Trimestre 1 Área CNAEF: 481 ECTS: 3 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Carlos Lourenço Martins 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 
Seminário 

(S) 
Estágio 

(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       15 15                               70 
 
Pré-requisitos (se aplicável): Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta Unidade Curricular (UC) abrangerá um conjunto de conceitos ligados à Investigação e Desenvolvimento (I&D) nos planos 
epistemológico e metodológico (processo de I&D, tipos de processos de I&D, tipos de conhecimento científico, métodos de I&D, 
etc.) e ainda no plano da comunicação académica. A UC focará em temas de investigação selecionados da área de Segurança 
da Informação, dos Sistemas de Informação ou Cibersegurança. No final da UC, o discente deverá ser capaz de: 

1. Elaborar e apresentar uma proposta de projeto de investigação. 

2. Elaborar e apresentar um plano de investigação (Design Science). 

3. Definir e executar uma estratégia de revisão de literatura. 

4. Analisar de forma sistemática artigos científicos. 

5. Explicar alguns dos principais métodos e técnicas da investigação cientifica. 

6. Descrever o processo de escrita e publicação científica. 

7. Discutir problemas éticos que podem ocorrer em investigação cientifica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Projeto de Investigação 

1.1 Enquadramento e normas orientadoras 

1.2 Modelo geral do processo 

1.3 Competências do investigador 

2. Ciência e Conhecimento Científico 

2.1 Ciência e pseudociência 

2.2 Ciência aplicada 

2.3 Metodologia da investigação 

3. Paradigmas da Investigação 

3.1 Estudos teóricos e empíricos 

3.2 Investigação qualitativa/quantitativa 
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3.3 Abordagem interpretativa 

4. Design Science 

4.1 Modelo, método e artefacto 

4.2 Quadro de referência teórico/conceptual 

4.3 Sistemas de Informação e Ciberseguranç 

5. Processo de Investigação 

5.1. Questão central 

5.2. Hipóteses 

5.3 Design de um plano 

6. Métodos e Técnicas de Investigação 

6.1 Métodos qualitativos e quantitativos 

6.2 Técnicas de recolha e análise de dados 

6.2 Revisão de literatura 

7. Escrita de um Artigo Académico 

7.1 Adequação e clareza 

7.2 Orientações para submissão 

7.3 Publicação 

8.Ética na Investigação 

8.1 Conduta cientifica censurável 

8.2 Conflitos de interesse 

8.3 Erros comuns   

9.Apresentação de um Trabalho de Investigação      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Para cada objetivo de aprendizagem, indicam-se os conteúdos programáticos relevantes:  

1. Elaborar e apresentar uma proposta de projeto de investigação - (1 e 9). 

2. Apresentar um plano de investigação - (3, 4 e 5). 

3. Definir e executar uma estratégia de revisão de literatura - (6). 

4. Analisar de forma sistemática artigos científicos - (2, 3, 5, 6 e 7). 

5. Explicar alguns dos principais métodos e técnicas de investigação cientifica - (6). 

6. Descrever o processo de escrita e publicação científica - (7). 

7. Discutir problemas éticos que podem ocorrer em investigação cientifica - (8). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas incluem sessões teóricas e práticas, com discussões dirigidas.  

Nas sessões teóricas será utilizado essencialmente o método expositivo, com recurso à projeção de slides.  

As discussões dirigidas serão orientadas para a análise de artigos académicos e de projetos de investigação, onde será 
utilizado o método ativo através da análise e discussão dos mesmos.  

A maioria das atividades a desenvolver pelos discentes serão supervisionadas pelos docentes. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da UC, dado que: 

(1) o método expositivo permite explicar os principais conceitos utilizados na investigação cientifica; 

(2) a apresentação e discussão de artigos académicos permite aos discentes uma compreensão do design do plano de 
investigação através da sua aplicação a casos reais de investigação; 

(3) a escrita de uma proposta de projeto de investigação, permite a aplicação na prática pelos discentes dos conteúdos 
ministrados e a validação das competências definidas na unidade curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação dos discentes é contínua, sendo a classificação final obtida com base em: 

(a) apresentar uma proposta de projeto de investigação (50 %). 

(b) escrita de um artigo de natureza científica de revisão de literatura (50%). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

[LIVROS] 

Berndtsson, Hansson, Olsson and Lundell (2008) Thesis Projects - A Guide for Students in Computer Science and Information 
Systems, Second Edition., Springer-Verlag. 

Leedy, P, Ormrod, J. (2015), Practical Research: Planning and Design, 11th Edition, Pearson Education Limited. 

Remenyi and Bannister (2012). Writing up your Research. Academic Publishing Limited. 

Thiel, David (2014). Research Methods for Engineers. Cambridge University Press. 

Wallwork, Adrian (2011). English for Writing Research Papers, Springer-Verlag. 

[ARTIGOS] 

Martins, J., Santos, H., & Rouco, C. (2013). Algoritmo de Revisão de Literatura - Uma Possível Estratégia de Pesquisa 
Bibliográfica. Proelium-Revista da Academia Militar.  

Diversos artigos académicos de Design Science disponibilizados pelo docente. 
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