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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956313  - Metodologias de Investigação em Atividade 
Física e Desporto 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 813 ECTS: 4  

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Inês Faria 

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 20 10                                     70 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não se aplica. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Através desta unidade curricular pretende-se que cada formando(a) seja capaz de: 

- Desenvolver uma atitude crítica em relação ao papel e função da investigação; 

- Compreender os principais métodos e técnicas de investigação, incluindo os meios e instrumentos de avaliação que lhes estão 
associados; 

- Promover a aplicação de métodos e técnicas adequadas ao contexto desportivo; 

- Desenvolver competências que permitam a elaboração de um relatório de investigação.  . 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Questões introdutórias sobre o projecto científico 

2. O processo de investigação As etapas iniciais do processo Técnicas de recolha de dados 

Apresentação análise e discussão dos resultados 

3. Métodos de investigação 

Desenvolvimento de um projecto de  investigaçãoacção 

4. Normas gerais de elaboração de um relatório de  investigação 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A formação de profissionais que pensem e que questionem os diferentes contextos de intervenção está inevitavelmente 
associada ao desenvolvimento de competências de investigação. Tornase, assim, indispensável que os alunos do curso de 
Desporto realizem aprendizagens significativas no âmbito  da metodologia da investigação em ordem a potenciar as suas 
futuras intervenções. Com efeito, se quisermos promover o desenvolvimento, a saúde e o bemestar, dos sujeitos com quem 
estes futuros profissionais irão trabalhar é necessário que sejam concebidos projectos de investigação que permitam uma 
melhor compreensão da realidade de  intervenção 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas; leitura e discussão de textos; visionamento de videos temáticos; pesquisa de literatura online, apresentação 
e discussão de trabalhos de investigação; debate e síntese de ideias; estudo orientado. Teste  escrito individual 

Trabalho de grupo (inclui apresentação e defesa do mesmo) Exame escrito 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino que incluem aulas expositivas, leitura e discussão de textos, pesquisa de literatura online, 
apresentação e discussão de trabalhos de investigação, debate e síntese de ideias, estudo orientado, estão orientadas para que 
cada aluno desta unidade curricular seja capaz  de: 

Desenvolver uma atitude crítica em relação ao papel e função da investigação; 

compreender os principais métodos e técnicas de investigação, incluindo os meios e instrumentos de avaliação que lhes estão 
associados; 

promover a aplicação de métodos e técnicas adequadas ao contexto desportivo 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Contínua: Teste (50%) + Trabalho de grupo (com apresentação) (50%). 

Época Normal: Exame (100%). 

Época de Recurso: Exame (100%) 
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