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Designação da Unidade Curricular 
Projeto de investigação em psicologia clínica e psicoterapia de adultos 
Docente responsável e horas que leciona  
Eugénia Maria Ribeiro Pereira (10 OT) 
Outros docentes  
Listagem de docentes com orientação tutorial 10 OT 
Mário Miguel Machado Osório Gonçalves, Paulo Manuel Pinto Pereira Almeida Machado, Sónia Ferreira 
Gonçalves 
Enquadramento Curricular e Objetivo geral da UC  
Esta UC do 2º semestre do Mestrado tem como objetivo facilitar a integração dos estudantes num grupo 
de investigação da Unidade de Investigação em Psicoterapia e Psicopatologia, promover a aquisição de 
conhecimento teórico-empírico e de competências fundamentais para a concretização da investigação a 
realizar no âmbito da unidade curricular Dissertação do 2º ano.  
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1-Identificar os diferentes passos de um projeto de investigação. 
2-Definir os principais conceitos teóricos no âmbito de uma proposta de investigação, no domínio da 
Psicoterapia e/ou Psicopatologia. 
3-Discutir as principais necessidades de investigação no âmbito de uma proposta de investigação, no 
domínio da Psicoterapia e/ou Psicopatologia. 
4-Selecionar o objetivo da proposta de investigação a desenvolver no âmbito da UC. 
5-Selecionar os métodos de recolha e de análise de dados apropriados ao problema em estudo. 
6-Redigir uma proposta de investigação no domínio da Psicoterapia e/ou psicopatologia. 
7-Demonstrar competências de comunicação oral e de escrita científica. 
Conteúdos programáticos 
1- Revisão crítica da literatura específica da área temática que enquadra a proposta de investigação. 
2- Planos de investigação em psicoterapia e psicopatologia. 
3- Metodologias de recolha de dados ajustadas aos objetivos, questões/ hipóteses e problemas de 

investigação. 
4- Metodologias de análise de dados apropriadas aos objetivos e questões/ hipóteses de investigação. 
5- Questões éticas da investigação em psicoterapia e psicopatologia. 
6- Competências de apresentação oral da investigação. 
7- Competências de escrita científica. 
8- Competências transversais relacionadas com o trabalho de investigação em equipa. 
Metodologias de ensino 
Para além da orientação tutorial do orientador responsável pelo projeto de investigação, serão privilegiadas 
metodologias de peer-instruction (permitindo que os estudantes aprendam com os estudantes do 2º ano 
do mestrado ou do programa de doutoramento), sendo incentivada a participação ativa em tarefas de 
investigação em curso. 
Metodologias de avaliação 
A avaliação da unidade curricular inclui três componentes: 1) a participação do estudante nas reuniões do 
grupo de investigação (10% a 20%); 2) a elaboração de uma proposta de projeto de investigação, que além 
do relato escrito (50% a 60%), deverá também ser apresentada oralmente no contexto das reuniões do 
grupo de investigação (20% a 30%).  
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