FICHA DA UNIDADE CURRICULAR
3.3.1. Unidade curricular (nome oficial da unidade curricular em português)
Seminário de Investigação
3.3.1. Course unit title (ver nota anterior. Introduzir texto em inglês)
Research Seminar
#1 Unidade curricular já existente? Não
#2 Em caso de resposta afirmativa: Código da Unidade Curricular em Nónio:
Curso(s) | Ciclo(s) de estudos a que está associada
Doutoramento em Economia Política
Ano curricular | Curricular unit*
3º/3rd; 4º/4rd
Tipo de unidade curricular | Course unit type
Obrigatória/Compulsory
Semestre | Semester
1º/1st; 2º/2nd
N.º de ECTS
12
N.º de horas de contacto | Contact hours (indicar o número de horas - T- Ensino Teórico; TP- Ensino
Teórico Prático; PL- Ensino Prático e Laboratorial; TC- Trabalho de Campo; S- Seminário; E- Estágio; OTOrientação tutorial; O- Outra)
S-32
3.3.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular| Responsible
academic staff member (indicar o nome completo do docente responsável pela unidade curricular)
Maria de Fátima Ferreiro (8h)
E-mail institucional*(1)
fatima.ferreiro@iscte.pt
Nível | Level*(2)
Doutoramento/PhD
Modo de ensino | Mode of delivery*(3)*
Presencial/Presential
Conhecimentos de base recomendados*(4) (indicar as unidades curriculares, conhecimentos,
competências técnicas ou competências linguísticas que o estudante deve ter à partida para atingir com
sucesso os objetivos definidos na unidade curricular)
n.a.
Recommended prerequesites*(4) (ver nota anterior. Introduzir texto em inglês)
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n.a.
Língua(s) de ensino*(5) [indicar a(s) lingua(s) em que as aulas são leccionadas]
Português
Language(s) of instruction*(5) (ver nota anterior. Introduzir texto em inglês)
Portuguese
3.3.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular | Other academic staff
members involved in the curricular unit (1000 carateres disponíveis incluindo espaços)
Ana Santos, António Afonso, Carlos Bastien, Daniel Seabra Lopes, Hermes Costa, João Ferreira do Amaral,
José António Pereirinha, Manuel Mira Godinho, Manuel Carvalho da Silva, Margarida Abreu, Maria da Paz
Campos Lima, Maria Eduarda Gonçalves, Miguel StAubyn, Pedro Adão e Silva, Rafael Marques, Renato
Carmo, Sílvia Ferreira, Sofia Bento. (restantes horas a atribuir entre os docentes a envolver na leccionação
das aulas de Seminário e/ou outros conferencistas internacionais convidados, dependendo das temáticas
consideradas pelas dissertações de doutoramento em preparação)
3.3.4. Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (Descrever, de forma sucinta
e clara, o que o estudante deve conhecer, compreender e ser capaz de demonstrar após completar a
unidade curricular. 1000 carateres disponíveis)
A UC tem os seguintes objetivos de aprendizagem:
1.Desenvolver a capacidade de refletir criticamente acerca do processo de investigação;
2.Promover capacidades argumentativas e de julgamento autónomo;
3.Desenvolver capacidades de comunicação adequadas do processo e dos resultados, de forma oral e
escrita.
4.Contribuir para a internacionalização do programa doutoral através da realização de sessões com
conferencistas internacionais e para um enfoque em torno de temáticas com relevância atual.
Learning outcomes (ver nota anterior. Introduzir texto em inglês)
The CU has the following learning outcomes:
1.To develop the student’s ability to reflect upon their research;
2.To promote the student’s ability to develop their own arguments and ideas;
3.To improve the student’s communication skills, both oral and written;
4.To better internationalise the doctoral program by organising research seminars with international
lecturers that will address recent advances in the field of Political Economy.
3.3.5. Conteúdos programáticos (1000 carateres disponíveis incluindo espaços)
A natureza da UC não permite definir um programa com conteúdos específicos. Em cada ano, esta UC
permitirá aos estudantes apresentarem os seus projetos de investigação de doutoramento em curso.
Ao longo do ano, os estudantes apresentam os avanços realizados no âmbito dos seus projetos de
investigação de doutoramento em modo de seminário. A apreciação e discussão do trabalho ficará a cargo
de outro estudante, sendo a discussão aberta a todos os estudantes, aos professores do doutoramento e a
outros investigadores convidados. A organização dos seminários é da responsabilidade dos estudantes do
doutoramento.
Quanto às sessões com conferencistas convidados, estas serão organizadas pela equipa docente da UC.
Syllabus (ver nota anterior. Introduzir texto em inglês)
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Due to the specificities of this CU, no syllabus is provided. Each year, this unit will allow students to
present their undergoing projects.
Throughout the year students will present their work in several research seminars and will be asked to
participate in the organisation. All students should also comment the other colleagues’ presentations.
Professors involved in the doctoral program and other researchers will also be invited to attend the
seminars and comment on the presentations.
The seminars with guest lecturers will be organised by the Professors.
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular
(1000 carateres disponíveis incluindo espaços)
O programa articula-se com os objetivos da UC na medida em que os seminários, irão criar condições
favoráveis à discussão regular dos avanços realizados no âmbito destes projetos e à participação ativa e
crítica no debate de ideias. Por outro lado, prevê também a realização de sessões com conferencistas
convidados (internacionais e nacionais).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives (ver nota anterior.
Introduzir texto em inglês)
This syllabus coheres with the objectives of this CU because the seminars will foster the debate about the
students’ undergoing projects and will allow them to reflect upon their work. On the other hand, it will also
include seminars with guest lecturers (national and international).
3.3.7. Métodos de ensino (600 carateres disponíveis incluindo espaços)
O processo de ensino-aprendizagem contempla sessões de apresentação e discussão dos projetos de
investigação em curso, assim como sessões com conferencistas nacionais e internacionais.
Teaching methods (ver nota anterior. Introduzir texto em inglês)
Teaching methodology comprises: seminars organised by students to discuss the undergoing projects, as
well as research seminars with guest lectures (national and international).
3.3.8. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem da
unidade curricular (1000 carateres disponíveis incluindo espaços)
A apresentação em seminário do processo de investigação em curso e dos resultados preliminares e sua
apreciação pelos pares facilitará o aprofundamento do trabalho e constituirá um momento de
aprendizagem coletiva relevante através da partilha e discussão do trabalho desenvolvido.
Por outro lado, as sessões com conferencistas convidados contribuirão para a internacionalização do
programa doutoral e para a sua divulgação de um modo mais geral.
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning
outcomes (1000 carateres disponíveis incluindo espaços)
By presenting their work in the research seminars and receiving a feedback from other colleagues and
professors, students will have the chance to improve their work. These seminars will therefore allow them
to participate in a collective discussion about their work. On the other hand, the research seminars with
guest lecturers will contribute to internationalise the doctoral program and to its dissemination.
Métodos de avaliação | Assessment method (assinalar, em percentagem, os métodos de avaliação
utilizados, devendo a respetiva soma dar 100%) (400 carateres disponíveis incluindo espaços)
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Exame | Exam:
Frequência | Midterm exam:
Mini Testes | Test:
Projeto | Project:
Relatório de seminário ou visita de estudo | Seminar ir study visit report:
Resolução de problemas | Problem resolving report:
Trabalho de Investigação | Research work:
Trabalho de síntese | Synthesis work:
Trabalho laboratorial ou de campo | Fieldwork or laboratory work:
Outra | Other:
A avaliação inclui:
frequência, organização e participação (20%);
apresentação em aula de seminário do processo de investigação de doutoramento em curso (40%); e
discussão do trabalho apresentado por outro colega (30%)
comentário crítico sobre a comunicação realizada pelos conferencistas internacionais (10%)
A avaliação desta UC não contempla a realização de exame escrito final.

Assessment consist of the following elements:
Attendance, organisation and participation in the research seminars (20%)
Presentation of the undergoing projects in the research seminars (40%)
To comment the other students’ presentations (30%)
Critical analysis of each guest lecture (10%)
There is no final written exam.
3.3.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória | Bibliography (1000 carateres disponíveis
incluindo espaços)
Dada a natureza desta UC não há bibliografia comum.
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