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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Mestrado 
Curso:  
Internet das Coisas 

 

Unidade Curricular: 2014010 - Introdução à Investigação em Engenharia 
Ano 2 Trimestre 1 Área CNAEF: 481 ECTS: 5 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória  

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância  

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Paulo Barros 
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Pré-requisitos (se aplicável): 

     

 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Ao completar esta unidade curricular o aluno deverá ser capaz de: 

1. Classificar a relevância e qualidade da literatura científica para um dado problema; 

2. Debater pontos de vista sobre um problema de investigação; 

3. Descrever o processo de escrita científica e as suas fases; 

4. Discutir os possíveis problemas éticos relacionados com um projeto de investigação ou publicação científica; 

5. Rever literatura técnica e científica; 

6. Encontrar literatura utilizando os recursos disponíveis; 

7. Selecionar literatura científica relevante para um dado problema; 

8. Escrever um artigo sobre um estado-da-arte; 

9. Apresentar um artigo.

  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. O que é investigação; 

2. Ética e investigação; 

3. Métodos de investigação; 

4. Ligação entre investigação e dissertações; 

5. Propósitos dos projetos de dissertação;         

6. Escolher uma área temática;  

7. Escolher um problema de foco numa área temática; 

8. Encontrar recursos; 

9. Referências e citações; 

10. Métodos; 

11. Apresentação de dados; 
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12. Elaboração de conclusões e identificação de trabalho futuro; 

13. Apresentações orais. 

  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

1. Classificar a relevância e qualidade da literatura científica para um dado problema (1, 2); 

2. Debater pontos de vista sobre um problema de investigação (1, 2, 3, 10, 11, 12, 13); 

3. Descrever o processo de escrita científica e as suas fases (1, 2, 3); 

4. Discutir os possíveis problemas éticos relacionados com um projeto de investigação ou publicação científica (1, 2); 

5. Rever literatura técnica e científica (1, 2, 3); 

6. Encontrar literatura utilizando os recursos disponíveis (1, 3, 8, 9); 

7. Selecionar literatura científica relevante para um dado problema (1, 3, 4, 5, 6, 7); 

8. Escrever um artigo sobre um estado-da-arte (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); 

9. Apresentar um artigo (10, 11, 12, 13).

 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Para cada tema são recomendados recursos específicos para os alunos lerem/verem antes da aula. Cada tema é resumido 
utilizando métodos expositivos utilizando vários recursos disponíveis, nomeadamente artigos e vídeos. A apresentação é 
seguida por um debate na aula. 

No final da aula são recomendados novos conteúdos. 

Após as primeiras aulas, cada aluno inicia a escrita de uma artigo sobre o estado da arte de um tema. Esse artigo é entregue e 
apresentado no final do semestre. 

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

Antes de cada aula e para cada tópico, os alunos estudam vários conteúdos, nomeadamente artigos e vídeos. Estas leituras 
fornecem a base para um debate na aula seguinte onde todos os alunos participam. Estes debates promovem aprendizagens 
adicionais e mais aprofundadas. Após os primeiros tópicos, os alunos iniciam a escrita de um artigo sobre o estado-da-arte de 
um tema por eles escolhido.  No final do semestre,  cada aluno apresenta o artigo e responde a questões sobre o mesmo.

 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

Artigo sobre o estado-da-arte: 70%; 

Apresentação oral do artigo: 30%. 
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