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PUC

O que é o PUC?

O PUC constitui  um documento  que  visa  orientar  o  processo  de  aprendizagem do
estudante ao longo da Unidade Curricular a que se refere. É por isso um guião que
requer  uma  leitura  atenta  e  que  lhe  será  útil  ao  longo  de  todo  o  percurso  de
aprendizagem.  Aqui  encontrará  informação  sobre  as  temáticas  a  estudar,  as
competências  a  desenvolver,  informações  sobre  como  se  organiza  o  processo  de
aprendizagem, como utilizar e tirar  partido do espaço virtual  relativo a esta Unidade
Curricular, o que se espera de si, como é avaliado, entre outros aspetos fundamentais
para realizar da melhor forma este percurso.



1. A Unidade Curricular

Apresentação da Unidade Curricular

A presente unidade curricular pretende desenvolver conhecimentos e capacidades de
pesquisa, a partir do domínio de metodologias qualitativas de investigação. A sua
conceção encontra-se estreitamente articulada com as unidades curriculares de
metodologias e de métodos de investigação presentes na área de formação específica do
plano de estudos do curso.

Os objetivos da unidade curricular são definidos numa lógica de transversalidade e, por

consequência, serão concretizados pela abordagem dos diferentes conteúdos em estudo.

As competências propostas contemplam dimensões básicas, específicas e transversais do

perfil dos licenciados em Educação. Já em relação aos objetivos e conteúdos da U.C.,

estes assumem-se como etapas iniciais de um processo formativo no domínio das

metodologias qualitativas de investigação em educação que será consolidado nos ciclos

seguintes de formação (2º e 3º ciclos).



2. Competências

Competências a desenvolver

Pretende-se que, no final desta Unidade Curricular, o estudante tenha
adquirido as seguintes competências:

Analisar os pressupostos teóricos da investigação qualitativa;

Investigar fenómenos educativos, a partir de estratégias qualitativas de

investigação; 

Desenhar estratégias metodológicas de investigação qualitativas adequadas

aos diferentes contextos de intervenção educativa;

Aplicar perspetivas e metodologias de investigação qualitativa nas

diferentes fases da pesquisa: planeamento, revisão teórica, trabalho de

campo, análise de dados, conclusões e propostas de melhoria.

Elaborar instrumentos de recolha de informação adequados aos objetivos e

contextos da pesquisa qualitativa.

Dominar diferentes técnicas de análise qualitativa de dados.

Dominar códigos éticos de transparência e de rigor na investigação

qualitativa em Educação;

Promover trabalho colaborativo interdisciplinar e multicultural, a partir de

contextos de pesquisa.



3. Roteiro

Roteiro de conteúdos a trabalhar

Antes de apresentar os conteúdos a tratar nesta unidade
curricular, destaco os seguintes aspetos:
1) Apresentação no Padlet (mural de apresentações);
2) A avaliação desta unidade curricular contínua. Por esta
razão, grande parte das atividades formativas propostas são
essenciais para a realização dos efólios.
3) O processo de aprendizagem proposto incentiva à
colaboração entre estudantes. Deste modo, o trabalho que vai
desenvolver será acompanhado pelos colegas e, obviamente,
pela docente responsável pela u.c.
4) Nesta u.c.é desafiado/a aconstruir o portfolio com todos os

trabalhos e participações que realizou. Deste modo, no final do
semestre, poderá demonstrar a qualidade e quantidade de
aprendizagens fez. Fica, portanto, o desafio de iniciar a construção

deste instrumento a partir do 1º dia do semestre, com a leitura e
análise do PUC.

Os conteúdos que vamos tratar na u.c. de Metodologias Qualitativas
de Investigação são as seguintes:

Tema 1 1- A investigação qualitativa em

Educação

Tema 2 2- Estratégias qualitativas de

investigação

Tema 3 3. O projeto de investigação qualitativa

Tema 4 4. Métodos e Técnicas de investigação

Qualitativa; Breve exploração

Tema 5 5. A escrita de processos e resultados da

investigação: o relatório.



4. Metodologia

Como vamos trabalhar?

Baseando-se numa perspetiva de aprendizagem

socioconstrutivista e crítica, as metodologias e atividades

formativas assentam na colaboração, precursora do trabalho

autónomo aprofundado. As metodologias de aprendizagem

concretizam-se em atividades orientadas para: a) análise e

discussão de textos científicos, em grupo e individualmente;

b) leituras acompanhadas de perguntas às quais os estudantes

respondem em grupo ou individualmente; c) atividades em

regime de seminário online que preveem a preparação prévia

de temas a partir de um guião pré-definido; d) construção de

instrumentos de recolha de informação; e) análise e avaliação

de projetos qualitativos de investigação; f) atividades de

investigação centradas nas diferentes etapas da pesquisa.

Pretende-se que a aprendizagem colaborativa, o apoio

mútuo, a partilha de experiências, opiniões, dúvidas

relacionadas com as temáticas em estudo seja uma dimensão

estruturante das metodologias de ensino e de aprendizagem.

Total de Horas de Trabalho: 156

Total de Horas de Contacto: 15



5. Recursos

Bibliografia e outros

recursos

Recursos Básicos:

Creswell, J. (2014). Investigação

Qualitativa e Projeto de Pesquisa.

Editora: Penso.

Amado, J. (2013). Manual de investigação

qualitativa. Coimbra: Edições Universidade

de Coimbra.

Aires, L. (2015). Paradigma qualitativo e

práticas de investigação educacional (1ª

edição atualizada). Lisboa: Universidade

Aberta.

Recursos Complementares:

- Buendia, L., & Colás Bravo, P. (1998).

Métodos de investigación en psicopedagogía.

McGraw-Hill.

-  Flick, U. (2004). Introducción a la

investigación cualitativa. Madrid: Morata.

- Packer, M. (2011). The Science of Qualitative

Research. NY: Cambridge University Press.

- Tójar, J. C. (2006). Investigación cualitativa.

Comprender y actuar. Madrid: La Muralla.

Outros Recursos:

- Forum Qualitative Social Research, URL: http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/index

- Qualitative Research (journal), URL: https://journals.sagepub.com
/home/qrj



6. Avaliação

Como vai ser a

avaliação?

Propõe-se  para  a  uc  o  regime  de
Avaliação Contínua.  Os  estudantes
que  não  possam  seguir  esta
modalidade de avaliação podem optar
pela realização de um Exame Final.

Algumas  atividades  formativas
poderão  ser  integradas  nas
atividades de avaliação contínua a
realizar no âmbito dos eFólios. 

A  opção  pelo  regime  de  avaliação
(contínua  ou  final)  será  feita  pelo
estudante até ao final da 3ª semana
letiva,  não podendo ser alterada no
decurso do semestre. 

**  Dada  a  sua  experiência  neste
modelo  de  ensino-aprendizagem,
proponho  que  selecione  a
modalidade de avaliação logo que
considere  que está  em condições

de o fazer, podendo, portanto, tomar
esta  sua  decisão  antes  da  3ª
semana.

Os  estudantes  que  optem  pela
avaliação  contínua  disporão  de  um
Cartão  de  Aprendizagem,  pessoal,
onde será creditada a avaliação que
forem  efetuando  ao  longo  do
semestre. O Cartão de Aprendizagem
é  um  instrumento  personalizado  e
cada  estudante  tem  acesso  apenas
ao seu cartão.

Os  estudantes  que  optem  pela
realização de um Exame Final  terão
acesso a todas as orientações dadas
na  plataforma  e  às  Atividades
Formativas disponibilizadas ao longo
do  percurso  de  aprendizagem,  mas
não  aos  instrumentos  de  avaliação
utilizados  no  regime  de  avaliação
contínua  -  E-fólios  e  e-fólio  Global.
Estes  estarão  disponíveis  apenas
para  os  estudantes  que  optem pela
modalidade de avaliação contínua.



6.1. Cartão de
Aprendizagem

Avaliação

Contínua

Os  estudantes  que  optarem
pela  avaliação  contínua
creditam  no  seu  Cartão  de
Aprendizagem  –  CAP  –  as
classificações que obtiveram
com  a  realização  de  vários
trabalhos  ao  longo  do
semestre  e  a  classificação
obtida  numa  prova
presencial,  no  final  do
semestre.

Ao  longo  do  semestre  ser-
lhes-á  proposto  que
elaborem  pequenos
trabalhos,  designados
E-fólios.  A  realização  do
conjunto dos e-fólios  poderá
levar  à  creditação  do  seu
cartão (CAP) de um máximo
de 8 valores.

À  classificação  obtida  nos
E-fólios juntam-se os valores
obtidos  na  prova  presencial,
designada  P-fólio,  tendo
esta  a  duração  máxima  de
90min.  Esta  prova,  P-fólio,
terá  a cotação global  de  12
valores.

No  sistema  de  avaliação
contínua, a classificação final
na  unidade  curricular
corresponde  ao  somatório
das  classificações  obtidas
em cada e-fólio e no P-fólio.

Um  E-fólio  é  um  pequeno
documento  digital  elaborado
de forma pessoal e incidindo
sobre os temas estudados.

O P-fólio  consiste  num
documento  escrito  a  realizar
presencialmente,  que
complementa  os  e-fólios
realizados eletronicamente.



As indicações para a
realização  quer  dos
E-fólios,  quer  do
P-fólio  serão
fornecidas  no
decurso  da  4ª
semana  de
atividades letivas.

A  aprovação  na
Unidade  Curricular
implica  que  o
estudante  obtenha
um  mínimo  de  4
valores  no  conjunto
dos  E-fólios  e  um
mínimo de 6 valores
no P-fólio.



6.2.
Calendário
de
avaliação
contínua

Calendário

de

avaliação

contínua

[O  quadro
seguinte
deverá  ser
preenchido
de  acordo
com  o
planeamento
efetuado; ter
em  conta  o
número  de
e-fólios
previstos e a
valorização
máxima  de
cada um ao
preencher  o
quadro e  as
datas
correspondentes
ao semestre
em
questão.]

Outubro
/ Março

Novembro
/ Abril

Dezembro
/ Maio

Janeiro
/ Junho

E-fólio A
[04 valores]

Data da
especificação
do trabalho a
realizar no
E-fólio A e
dos
respetivos
critérios de
avaliação

Data:
[09/11]

Envio do
E-fólio A ao
professor

Data:
[19/11]

Indicação da
classificação
do E-fólio A

Data:
[27/11]

E-fólio B
[... valores]



Data da
especificação
do trabalho a
realizar no
E-fólio B e
dos
respetivos
critérios de
avaliação

Data:
[08/12]

Envio do
E-fólio B ao
professor

Data:
[18/12]

Indicação da
classificação
do E-fólio B

Data:
[04/01]

E-fólio C
[04 valores]

Data da
especificação
do trabalho a
realizar no
E-fólio C e
dos
respetivos
critérios de
avaliação

Data:
[.......]

Envio do
E-fólio C ao
professor

Data:
[.......]

Indicação da
classificação
do E-fólio C

Data:
[.......]

e-fólio
Global
[12 valores]
Exame final

online
(época
normal)
e-Fólio
Global
online

(época
normal)

 Época
normal:
[26/02]
Época

recurso:
[28/07]



6.3.
Exame

Opção

pelo

Exame

O
Exame
Final

traduz-
se
numa
única
prova
escrita
realizada
presencialmente
e
classificada
numa
escala
de
0
(zero)
a
20
(vinte)
valores.

Esta
prova
tem
um
caráter
somativo,
reportando-
se
à
totalidade
dos
conteúdos
abordados
na
unidade
curricular
e
é
realizada
no
final
do
semestre
letivo,
tendo
a
duração
de
2h
e
30min.

O



estudante
que
optar
pela
modalidade
de
exame
final,
terá
de
obter
neste
um
mínimo
de
10
valores.



7.
Plano
de
Trabalho

Calendário

e

plano

de

trabalho

Este
Plano
apresenta
a
previsão
da
distribuição
temporal
das
várias
Temáticas
de
estudo,
das
atividades
e
respetivas
orientações
de
trabalho,
de
modo
a
que
possa
planear,
organizar
e
desenvolver
o
seu
estudo.
Esta
informação
é
complementada
por
orientações
que
deverá
consultar
com
regularidade
nesta
Sala

de
Aula
Virtual.





7.1.
Primeiro
mês

Mês

1

Outubro
O que se espera do

estudante

1ª

Semana

[06 a 09]

Orientações Gerais

Comece por analisar o

presente Plano da

Unidade Curricular.

Consulte outras

informações

disponíveis sobre o

modo de

funcionamento da u.c.

Orientações Específicas: Atividades

de Aprendizagem

Na sala de aula virtual,

consulte o calendário

da temática 1, bem

como as atividades

propostas.

2ª
Semana

[12 a 16]

Atividades de

Aprendizagem

Realize as atividades

formativas relativas à

temática 1

3ª
Semana

[19 a 23]

Modalidade de Avaliação

Indique ao professor até final

desta 3ª semana a sua opção

de avaliação: Avaliação

Contínua ou Exame Final.

Para o efeito, responda ao

questionário "Decisão sobre

a Avaliação", no espaço

desta sala de aula virtual.

Atividades de

Aprendizagem

Realize as atividades

formativas relativas à

temática 1



4ª

Semana
[26 a 30]

Atividades de

Aprendizagem

. Inicie as atividades

formativas relativas à

temática 2.



7.2.
Segundo
mês

Mês

2

Novembro 
O que se espera do

estudante

1ª Semana

[02 a 06]

Atividades de

Aprendizagem

Dê continuidade às atividades

formativas relativas à

temática 2.

2ª Semana

[09 a 13]

Avaliação Contínua:

e-Fólio A

Consulte as indicações no

Fórum "Avaliação

Contínua" para a elaboração

do e-fólio A.

Atividades de Aprendizagem

Inicie as atividades

formativas relativas à

temática 3.

3ª Semana

[16 a 20]

Avaliação Contínua: e-Fólio

A

Consulte as indicações no

Fórum "Avaliação

Contínua" para a elaboração

do e-fólio A. Depois,

submeta o eFólio até à data

limite indicada.

Atividades de

Aprendizagem

Dê continuidade às atividades

formativas relativas à

temática 3.

4ª Semana
[23 a 27]

Atividades de

Aprendizagem

Dê continuidade às atividades

formativas relativas

à temática 3.

5ª Semana

[ a ]



7.3.
Terceiro
mês

Mês

3

Dezembro 
O que se
espera do
estudante

1ª Semana

[30 nov. a
04]

Atividades de

Aprendizagem

Inicie as

atividades

formativas

relativas à

temática 4.

2ª Semana

[07 a 11]

Avaliação

Contínua

- Consulte as

orientações

disponíveis sobre

o e-Fólio B.

Atividades de

Aprendizagem

Dê continuidade

às atividades

formativas

relativas à

temática 4

3ª Semana

[14 a 18]

Atividades  de
Aprendizagem

Dê

continuidade

às

atividades

formativas

relativas à

temática 4.

4ª Semana

[........ a
........]

[Pausa letiva: 21
dez. a 3 jan.]

5ª Semana

[........ a
........]

[Pausa letiva]



7.4.
Quarto
mês

Mês

4

Janeiro 
O que se
espera do
estudante

1ª

Semana

[04 a
08]

Atividades  de
Aprendizagem

Dê

continuidade

às

atividades

formativas

relativas à

temática 4.

2ª

Semana

[11 a 15]

Atividades  de
Aprendizagem

Inicie às

atividades

formativas

relativas

à temática

5.

3ª
Semana

[18 a
22]

Atividades  de
Aprendizagem

Dê

continuidade

às

atividades

formativas

relativas

à temática

5.

4ª

Semana

[27
a 31]

Início  do
período  de
Avaliação
Final

e-Fólio

Global

Online e

Exame Final

Online:

26 de

fevereiro. 

Bom trabalho!


