
ACEF/1213/22817 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A3. Ciclo de estudos:
Ciência Política

A3. Study cycle:
Political Science

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 17980/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 149 de 4 de Agosto de 2009

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciência Política

A6. Main scientific area of the study cycle:
Political Science

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF):

313

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:

-

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:

-

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos (4 semestres)

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years (4 semesters)

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciência Política:
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos
do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do ISCTE-IUL;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do
estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

A11. Entry Requirements:
To be eligible to apply for the degree of master in Political Science, candidates must:
a) Be holders of a bachelor degree or legal equivalent;
b) Hold a foreign academic degree granted in sequence of a 1st study cycle organised in accordance with the
Bologna Process principles by an adherent state;
c) Hold a foreign academic degree acknowledged as fulfilling the requirements of the bachelor degree by the
statutory and legally competent body within ISCTE-IUL;
d)Have an especially relevant academic, scientific or professional curriculum, acknowledged as attestable of
capacity for the realization of this cycle of studies by the statutory and legally competent body within ISCTEIUL.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

A13.1. Study Cycle:
Political Science

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
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A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Ciência política / Political Science CP / PS 72 0

Métodos de pesquisa social / Social Research
Methods

MPS / SRM 6 6

Ciências jurídicas não empresariais / Non
Enterprise Law

CJNE / NEL 6 0

Economia / Economics Econ / Econ 6 0

História / History His / His 6 0

Sociologia / Sociology Soc / Soc 6 0

Não especificada / Not specified n.e. / n.s, 0 12

(7 Items)  102 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Ano – 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

A14.1. Study Cycle:
Political Science

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano – 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year – 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Governação e globalização /
Governance and globalisation

CP / PS
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Obrigatória /
Mandatory

Direito e cidadania / Law and
citizenship

CJNE / NEL
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Obrigatória /
Mandatory

Economia e políticas públicas /
Economics and public policy

Econ / Econ
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Obrigatória /
Mandatory

História europeia comparada /
Comparative European history

His / His
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Obrigatória /
Mandatory
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Atitudes e comportamentos
políticos / Attitudes and political
behaviour

CP / PS
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6
Obrigatória /
Mandatory

(5 Items)       

Mapa II - - 1º Ano – 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

A14.1. Study Cycle:
Political Science

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano – 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year – 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Democracia: problemas e debates
contemporâneos / Democracy:
contemporary issues and debates

CP / PS
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Desenho da pesquisa / Research
design

MPS / SRM
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Sociedade civil e cidadania / Civil
society and citizenship

Soc / Soc
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Eleições, partidos e representação
política / Elections, parties and
political representation

CP / PS
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6 Obrigatória / Mandatory

Optativa livre ou unidade curricular
de formação supletiva / Free option
or supplementary course

n.e. / n.s,
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional -
Medium contact hours

(5 Items)       

Mapa II - - 2º Ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

A14.1. Study Cycle:
Political Science
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A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Optativa em técnicas
especializadas de pesquisa /
Research methods option

MPS / SRM
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional - Medium
contact hours

Optativa livre / Free option n.e. / n.s,
Semestral /
semester

150
21 (TP=20;
OT=1)

6
Optativa – Tempo médio de
contacto / Optional - Medium
contact hours

Dissertação em ciência política
/ Master dissertation in political
science

CP / PS
Anual /
annual

1200 29 (S=24; OT=5) 48 Obrigatória / Mandatory

(3 Items)       

Mapa II - - Lista indicativa de Optativas

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

A14.1. Study Cycle:
Political Science

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Lista indicativa de Optativas

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Indicative list of Optional Courses

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Análise de Dados em Ciências
Sociais / Data Analysis for the
Social Sciences

EAD / SAD
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Estágio em Ciência Política /
Internship in Political Science

CP / PS
Semestral /
semester

150
121 (S=4; E=116;
OT=1)

6 Optativa / Optional

(2 Items)       

Mapa II - - Optativas em TEP - Lista aprovada anualmente pela respetiva comissão científica

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

A14.1. Study Cycle:
Political Science

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Optativas em TEP - Lista aprovada anualmente pela respetiva comissão científica

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Research methods option - Aproved annualy by the cientific council

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Métodos de Análise de Multimédia /
Multimedia Analysis Methods

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Métodos de Inquirição Online /
Inquiry Methods Online

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Métodos Avançados de Análise de
Dados / Advanced Data Analysis
Methods

MPS / SRM
Semestral /
semester

150
27 (TP=20; PL=6;
OT=1)

6 Optativa / Optional

Pesquisa de Terreno / Field
Research

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Análise de Redes em Ciências
Sociais / Network Analysis

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Análise de Indicadores Estatísticos /
Using Statistical Indicators

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Análise de Arquivos e de Outras
Fontes Documentais / Archives and
Other Sources Studies

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

Análise de Conteúdo com Programas
Informáticos / Using Content Analysis
Software

MPS / SRM
Semestral /
semester

150 21 (TP=20; OT=1) 6 Optativa / Optional

(8 Items)       
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Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Fernando Manuel Farelo Lopes

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar
os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study cycles)
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Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

Entre os aspectos do Mestrado de Ciência Política que gostaríamos de destacar contam-se (i) a peculiaridade de se
centrar nos temas, muito actuais, da cidadania e dos direitos (civis, políticos e sociais), incluindo as respectivas
formas institucionais de concretização, a nível nacional, internacional e transnacional, o que lhe confere um
espaço próprio, claramente diferenciado, face aos demais mestrados de política oferecidos pelas Universidades
portuguesas; (ii) a inequívoca orientação para a pesquisa, seguindo de resto a orientação imprimida na
Licenciatura de política, patente tanto na preocupação de “operacionalização dos conceitos” a nível de várias
cadeiras obrigatórias de pendor mais teórico, como ainda na existência da cadeira obrigatória de “Desenho da
Pesquisa” e, já no 2º ano, de uma “optativa livre técnica especializada de pesquisa”; (iii) a oferta de estágios aos
mestrandos, na sequência de inúmeros protocolos estabelecidos com instituições credíveis da esfera pública e da
sociedade civil, pelo que os alunos podem realizar a tese em contexto de “estágio curricular”, aliás apoiado pela
nova UC optatica de “Estágio” (2º ano); por fim, as qualificações dos docentes (praticamente todos doutorados, e
com doutoramentos e trabalho de pesquisa relevante para as áreas onde ensinam) e o extenso campo de
investigação/publicações dos mesmos.

A18. Observations:

Among the aspects of the Master's in Political Science which we would like to highlight are (i) the particularity of
being centred in the very up-to-date themes of citizenship and (civil, political and social) rights, including their
respective institutional forms of application, at the national, international and trans-national levels which bestows it
its own space, clearly differentiated in face of the other political science master degrees made available by
Portuguese Universities; (ii) its undeniable research-oriented nature, following, moreover, the guidelines set in the
undergraduate programme, made clear in the purpose of "concept operationalisation" not only at the level of
various mandatory courses of especially theoretical scope, but also by means of the mandatory course "Research
Design" and, in the 2nd year, a "specialised research methods option"; (iii) the offer of internships, in the sequence
of several protocols established with trustworthy institutions in the public sphere and in the civil society, so that
students may produce their dissertation in "curricular internship" context, supported by the new option course
"Internship" (2nd year); Finally, the qualifications of the faculty members (nearly all PhD holders, and having
produced theses and research works which are relevant for their teaching areas) and their wide-ranging
research/publication field.

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O principal objetivo geral consiste em fornecer uma sólida formação teórica e empírica no campo da ciência
política e ciências afins, centrada nas problemáticas da democracia e da cidadania. Pretende incentivar os
mestrandos a exercitarem a investigação científica, incluindo o aperfeiçoamento da capacidade de
operacionalização dos saberes adquiridos, tendo em vista uma atuação profissional qualificada e especializada
sobre a realidade concreta.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The main general objective consists of providing a solid theoretical and empirical training within the area of
political science and related sciences, centred in the problems of democracy and citizenship. It intends to
encourage the students to practice scientific research, including the enhancement of the aptitude to apply the
acquired knowledge with view to a qualified and specialised professional intervention.
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1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os objetivos definidos são coerentes com a missão e estratégia da instituição no sentido em que a) assegurar uma
sólida formação teórica e empírica adequa-se à missão de produzir conhecimento científico transmissível, segundo
elevados padrões internacionais, b) dotar os mestrandos de condições científicas para exercerem uma atuação
profissional qualificada e especializada visa proporcionar valor à sociedade e à esfera económica e promover uma
alta qualidade nos seus diversos setores, além do propósito da empregabilidade, c) o ênfase na investigação e
operacionalização dos saberes associa-se não só aos objetivos anteriores como também ao de melhorar o lugar
relevante a instituição já ocupa no domínio da investigação.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The objectives are compatible with the institution's mission and objectives in the sense that a) it ensures a solid
theoretical and empirical training which is compatible to the mission of producing transmittable scientific
knowledge according to high international standards, b) puts in place the necessary scientific conditions for a
qualified and specialised professional intervention, aiming at providing value to the society and to the economic
sphere, and promoting a high quality in its various sectors, besides the purpose of employability, c) the emphasis
in knowledge research and operationalisation is associated not only to the previous objectives, but also to the one
of enhancing the institution's already relevant position in the domain of research.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos são divulgados através dos documentos genéricos sobre o curso disponíveis no Fénix; das FUCs de
cada cadeira (via Fénix); da apresentação oral, nas aulas iniciais, do curso em geral e de cada uma das suas
cadeiras; das reuniões periódicas entre docentes e discentes ; da divulgação o dossier do curso, em preparação,
entre outros.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives are disseminated through general documents about the programme made available at Fénix; the
course files (via Fénix); the oral presentation, in the first classes, of information concerning the programme in
general and each one of each courses; the periodic meetings between faculty and students; the dissemination of
the programme folder, in progress, among others.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

O conselho científico (CC) é o órgão de coordenação central das atividades científicas e dos processos relativos à
carreira docente e de investigação. Delibera sobre a distribuição do serviço docente, sujeitando-a a homologação
do Reitor; pronuncia-se sobre a criação e alteração de ciclos de estudos e aprova os planos de estudos dos ciclos
de estudos ministrados, bem como as disposições sobre transições curriculares. Intervêm neste processo: CC do
Dep, CC da Escola, Comissão Análise Curricular, CP, CC, Reitor. A criação e alteração de cursos é regulamentada
por despacho reitoral com os referenciais a considerar, as competências dos diferentes órgãos e os elementos que
devem constar da instrução dos processos, cuja aprovação é precedida por parecer positivo da CAC a qual
assegura a conformidade dos planos de estudo dos cursos aos padrões de garantia da qualidade, às normas das
entidades reguladoras e à política e estratégia para a qualidade e a sustentabilidade institucional

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

The scientific council(CC)is the central coordinating body of scientific activities and processes relating to the
teaching career and to research.This body decides on the distribution of teaching activities, and is subject to
the approval of the Rector;decides on the creation and modification of study cycles and approves the
curricula of the programmes offered, as well as the provisions on curricular transitions.This process
includes: Dept.’s CC, School’s CC, Curricular Review Committee,CC,CP, Rector. The creation and
modification of programmes is governed by Rector’s order, which includes the references to take into
account, the responsibilities of the different bodies and the organizational procedures to be included in the
trial processes, whose approval is preceded by a positive opinion of the CAC, who ensures compliance of
curricula to the standards of quality assurance, to the rules of regulatory entities and to the policy and
strategy for quality and institutional sustainability.

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

A participação de docentes e estudantes realiza-se através de reuniões de conselho de ano, avaliações
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intercalares das UCs e inquéritos finais de UC e de curso. Nas reuniões de conselho de ano participam
representantes dos alunos e os coordenadores da UC, com o objetivo de definir e aprovar o calendário de
avaliação e analisar o funcionamento de cada UC. A avaliação intercalar das UCs, possibilita que em tempo
útil as opiniões dos alunos sejam consideradas pelos docentes na melhoria do processo de ensino e
aprendizagem. Para o efeito os alunos reúnem-se para identificar os Pontos Fortes e a Melhorar de cada UC,
realizando-se depois uma reunião de conselho de ano para análise dos resultados e decisão sobre medidas a
implementar. No fim de cada semestre realiza-se um inquérito aos estudantes, que visa auscultar a sua
opinião sobre a qualidade de cada UC/equipa docente a vários níveis. No final de cada UC a equipa docente
envolvida analisa o seu funcionamento e elabora um relatório final.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have
an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The participation of faculty and students takes place via “year council” meetings, mid-term and final surveys
for CU and for the programme. The year council meetings are attended by student representatives and CU
coordinators, with the goal of defining and approving the evaluation scheduling of each CU, and analysing CU
operation. The mid-term evaluation of the CU, allows students' opinions to be timely considered by the
faculty, in order to improve teaching and learning of the CU. Students will meet and list the "Strengths and the
Improvement Proposals" for each CU. This is followed by a year council meeting to analyse the results and to
decide on measures to be implemented. At the end of each semester, there will be a student survey that aims
to gauge their about the quality of the CU/faculty at various levels. Upon completion of the CU, the faculty
team involved will meet and produce a final report.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A monitorização da qualidade do ensino segue uma abordagem multinível que procura articular as avaliações
efetuadas para produzir relatórios anuais de autoavaliação, e propostas de melhoria e acompanhamento que
contribuam para a sua melhoria contínua. Este processo contempla os seguintes níveis sucessivos de avaliação:
UC, Curso, Unidade Orgânica e ISCTE-IUL. Estes relatórios orientam-se pelos termos de referência do Manual da
Qualidade e incluem uma síntese dos pontos fortes e fracos e propostas de melhoria a implementar no ano
seguinte, com a respetiva calendarização e efeitos esperados para ser possível efetuar a sua monitorização. O
Gabinete de Estudos, Avaliação, Planeamento e Qualidade (GEAPQ) proporciona o apoio técnico e logístico
previsto nas suas competências, competindo à Direção de Sistemas de Informação garantir a produção e
disponibilização on-line da maior parte da informação. É produzido um relatório semestral por UC e, para cada
ciclo de estudos, um relatório anual.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
Monitoring the quality of education follows a multilevel approach that seeks to articulate the conducted
evaluations to produce annual self-assessment reports, and proposals for improvement and monitoring that
contribute to its continuous enhancement. This process includes the following successive levels of
evaluation: CU, programme, Organic Unit and ISCTE-IUL. These reports are guided by the terms of reference
within the Quality Manual, and include a summary of the strengths and weaknesses, as well as suggestions
for improvements to be implemented in the following year, with their timing and expected effects, in order to
make monitoring possible. The Office of Research, Evaluation, Planning and Quality (GEAPQ) provides
technical and logistical support, as defined by its competences, and the Directorate of Information Systems
ensures production and online availability for most of the information. A biannual report is produced for each
CU, and an annual report for each programme.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.

O modelo organizacional do sistema de garantia da qualidade (SIGQ) do ISCTE-IUL incluí a Comissão de Garantia
da Qualidade (CGQ), o Conselho Consultivo de Garantia da Qualidade, um Painel de stakeholders externos, a
Comissão de Análise Curricular e o GEAPQ. A CGQ é presidida por um Vice-Reitor ou Pró-Reitor para a qualidade e
integra um Coordenador Executivo do SIGQ responsável por gerir a implementação e monitorização do SIGQ. São
também membros da CGQ os: Presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico, Diretores de Escolas,
Representantes dos alunos, Administrador e Diretor Coordenador. A CGQ é responsável por: propor ao Reitor os
objetivos estratégicos para a qualidade; estabelecer os procedimentos e planos de atividades para a concretização
e monitorização do SIGQ; assegurar o ajustamento do SIGQ às normas legais e critérios das entidades
reguladoras; aprovar a proposta de relatório de autoavaliação institucional; rever o Manual da Qualidade

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The organizational model of the system of quality assurance (SIGQ) at ISCTE-IUL includes the Commission
for Quality Assurance (CGQ), the Advisory Council for Quality Assurance, a panel of external stakeholders,
the Curricular Review Committee and the GEAPQ. The CGQ is headed by a Vice Rector or Pro Rector for
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quality and includes an SIGQ executive coordinator, who is responsible for managing the implementation and
monitoring of SIGQ. The following are also members of the CGQ: Presidents of the Scientific and Pedagogic
Councils, School Principals, Students’ Representatives, Administrator and Chief Coordinator. The CQC is
responsible for: proposing the strategic objectives for the quality to the Rector, establishing procedures and
activity plans for the implementation and monitoring of SIGQ; ensuring SIGQ adjustment to legal standards
and criteria of the regulatory entities; approving the draft of the institutional self-evaluation report; review the
Quality Manual.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A garantia da qualidade do ensino/aprendizagem assenta na elaboração dos relatórios sequenciais de
autoavaliação já referidos. Posteriormente o presidente da CGQ e o GEAPQ elaboram um relatório síntese do
ensino e o plano global de ação para a melhoria da qualidade do ensino no ISCTE-IUL. A CGQ faz uma análise
sobre o grau de prossecução dos objetivos definidos para a qualidade do ensino e um parecer sobre o
funcionamento do sistema interno de garantia da qualidade do ensino, bem como um plano global de melhoria. A
CGQ aprecia o relatório de autoavaliação e são propostos ao Reitor a aprovação dos programas de promoção da
qualidade e a alocação dos meios necessários, bem como a aprovação do relatório de autoavaliação. Para além
destes procedimentos de recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos,
existem outros já referidos anteriormente como a avaliação intercalar e os inquéritos semestrais de monitorização
da qualidade do ensino

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
Quality assurance in teaching/learning is based on the elaboration of the above-mentioned sequential
self-assessment reports. Then, the president of the CQC and the GEAPQ prepare a synthesis report of teaching and
the global plan of action to improve the quality of teaching at ISCTE-IUL. The CGQ analyses the progress degree of
the objectives set for the quality of teaching and an opinion on the functioning of the internal system of quality
assurance in teaching, as well as a comprehensive plan for improvement. The CGQ examines the self-assessment
report and the approval of programs to promote quality and allocation of necessary resources is proposed to the
Rector, as well as the adoption of the self-assessment report. In addition to these procedures for collecting
information, monitoring and periodically evaluating the programme, there are others already mentioned such as the
mid-term and semi-annual surveys to monitor the quality of teaching.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Sistema_de_Gest%c3%a3o_da_Qualidade/Manual_da_Qualidade_ISCTE-

IUL.sflb.ashx
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.

A monitorização da qualidade do ensino realiza-se de acordo com uma abordagem multinível (UC, Curso, Unidade
Orgânica e ISCTE-IUL) e procura articular as avaliações efetuadas de modo a produzir relatórios anuais de
autoavaliação que contribuam para a sua melhoria contínua. Na avaliação intercalar são analisados os problemas
detetados e apresentadas sugestões de melhoria específicas para o mesmo período e períodos seguintes. Com
base nos resultados do inquérito de monitorização pedagógica é produzida uma sistematização dos resultados. As
UCs que se afastem significativamente dos objetivos e metas traçados são consideradas como não satisfatórias e
referenciadas para melhoria, sendo então desencadeados procedimentos que podem incluir ações de formação em
áreas de desenvolvimento pedagógico relevantes para os docentes da UC, a realização de uma auditoria
pedagógica à UC para uma análise mais profunda da situação e a aplicação de soluções efetivas de melhoria.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Monitoring the quality of teaching is carried out according to a multilevel approach (CU, Programme, Organic Unit
and ISCTE-IUL) and seeks to articulate the conducted monitoring surveys to produce the annual self-assessment
reports that contribute to its continuous improvement. In the mid-term review, detected problems are discussed
and specific improvement suggestions for the current/following periods are made. Based on the results of the
teaching monitoring survey, a systematization of the results is produced. The course units that are significantly
deviated from the objectives and targets are considered as unsatisfactory and referenced for improvement,
triggering improvement procedures that may include training in relevant pedagogical development areas for the CU
faculty, or a pedagogical audit to the CU to perform a deeper analysis of the situation and implementing effective
solutions for improvement.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
N.a.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
N.a.
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3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

56 Salas de aula (2743 lugares sentados) 3212.9

56 salas de aula com 1 PC com acesso rede de dados e projector (2743 lugares sentados) 3212.9

Área total com acesso Wireless 6173.9

13 laboratórios de informática (307 lugares sentados) 702.7

2 anfiteatros com 122 lugares cada um 260

1 anfiteatro com 200 lugares 365

1 anfiteatro com 248 lugares 230

1 anfiteatro com 204 lugares 187.9

1 anfiteatro com 168 lugares 187.9

2 anfiteatros com 192 lugares cada um 333.8

1 grande auditório com 497 lugares 1189.6

3 auditórios planos com 50 lugares cada um 329.2

1 auditório plano com 70 lugares 150

Biblioteca (234 lugares sentados) 1733

Sala Estudo Geral (120 lugares sentados) 490

Sala Estudo em grupo (207 lugares sentados) 203

Salas de investigação (104 lugares sentados) 373.3

Gabinetes de Investigadores (26 lugares sentados) 186.4

Laboratórios de Investigação (174 lugares sentados) 849.5

Centros de investigação 1056.8

Espaço de exposições 372.8

Sala Polivalente (Impressões, reprografia, apoio informático e logístico) 125

Cantina 375

Restaurante e bares 758.5

8 Salas de reuniões com 96 lugares sentados 193.2

Residência Universitária (alunos e docentes deslocados) 6580

Gabinete de Apoio ao aluno 30

Parques de estacionamento 7600

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Número de computadores existentes nos laboratórios de informática 405

Número de computadores existentes na biblioteca 61

Número de computadores existentes nas salas de estudo 13

Impressoras: Sala polivalente, biblioteca e residência 11

Fotocopiadoras: Sala Polivalente, biblioteca e espaços comuns (com cartão recarregável) 17

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Várias parcerias e intercâmbios de professores e estudantes com várias universidades europeias, nomeadamente
com o Instituto de Estudos Políticos de Bordéus, França; com a Universidade Autónoma de Madrid, Espanha; com
a Universidade de Salónica, Grécia; com the Warsaw School of Social Psychology, Varsóvia, Polónia; com a
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Universidade de Mannheim, Alemanha; entre outras. O programa ERASMUS tem sido usado amiúde como um
instrumento essencial de tais parecerias.
No ano letivo de 2010/2011, no total das 13 UC do curso de Mestrado em Ciência Política, duas foram lecionadas em
língua estrangeira . Por outro lado, dos 12 docentes do Curso, 2 participaram em atividades em universidades
estrangeiras. Num total de 22 alunos do 1º ano curricular inscritos no Mestrado em Ciência Política, 14% eram de
nacionalidade estrangeira e nenhum efetuou programas de mobilidade. Tanto em 2010-2011 como em 2011-2012 e
2012-2013, dois docentes estrangeiros tiveram a seu cargo a lecionação de cadeiras.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Various partnerships and exchange programmes of faculty and students with various European universities,
namely with the Bordeaux Institute of Political Studies, France; the Autonomous University of Madrid, Spain; the
Aristotle University of Thessaloniki, Greece; the Warsaw School of Social Psychology, Poland; the University of
Mannheim, Germany; among others. The ERASMUS programme has often been used as an essential part of such
partnerships.
In the academic year 10/11, in the totality of the13 courses of the Master's Programme in Political Science, two were
taught in foreign language. On the other hand, from the programme's12 faculty members,2 have taken part in
activities in foreign universities. In a total of 22 students enrolled in the1st curricular year of the Master's
Programme in Political Science, 14% had foreign nationality and none took part in mobility programmes. In
2010-2011 and, likewise, in 11-12 and 12-13, two foreign professors were responsible for course lecturing.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Colaborações várias na organização de eventos (colóquios, conferências, etc.) e na troca de ideias e de
experiências (sobre a orientações dos alunos, sobre a organização e filosofia dos ciclos de estudos, etc.),
nomeadamente com outras universidades de Lisboa onde é ministrada CP e/ou Relações Internacionais
(FCSH-UNL: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; ISCSP-UTL: Instituto de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa); ICS-UL (Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa). Além disso, há um forte estímulo geral da direção do Mestrado de CP do ISCTE-IUL para
que haja cooperação interna (e externa), seja ao nível dos diferentes ciclos de estudos de CP no ISCTE-IUL, seja ao
nível de docentes e ensino, seja ao nível dos alunos (NACP: Núcleo de Alunos de CP do ISCTE-IUL).

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
Various collaborations in event organisation (seminars, conferences, etc.) and exchange of ideas and experiences
(about student supervision, study cycle philosophy and organisation, etc.), namely with other Lisbon universities
which provide PS and/or International Relations (FCSH-UNL: Faculty of Social Sciences and Humanities of the New
University of Lisbon; ISCSP-UTL: School of Social and Political Sciences - Technical University of Lisbon); ICS-UL
(Social Science Institute of the University of Lisbon). Moreover, the ISCTE-IUL master's direction in PS in order to
promote internal cooperation at the level of the different PS study cycles at ISCTE-IUL, at the level of faculty and
teaching or at student level (NACP: ISCTE-IUL's PS Student Association).

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Estímulo à troca de experiências entre docentes e alunos (e suas organizações: NACP por exemplo, para o caso
dos alunos) de cursos de CP em várias universidades, nomeadamente com as descritas acima (ver 3.2.2 acima).
Forte incentivo da direção do Mestrado à integração no NACP dos alunos dos vários ciclos de CP do ISCTE-
IUL.Organização de colóquios e conferências para estudantes dos vários ciclos, com o apoio destes nas tarefas
organizativas . Programa de estágios para Mestrandos (e Doutorandos) de CP do ISCTE-IUL como um incentivo à
prossecução de estudos de CP no ISCTE-IUL. Forte incentivo da direção do Mestrado para que o NACP coopere
com organizações congéneres de outras universidades (NECPRI, etc.).

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Stimulus to the exchange of experiences between faculty and students (and their organisations. NAPC, for
instance, regarding students) of the PS programmes in various universities, namely the ones referred above (see
3.2.2. above). Strong incentive by the master programme's direction to the integration of students of the various
ISCTE-IUL PS cycles in NACP. Organisation of seminars and conferences for students of the various cycles, with
their support in organisation tasks. Internship programmes for PS Master's (and PhD) students as an incentive to
the extension of PS studies at ISCTE-IUL. Strong encouragement by the PS master's programme direction to make
NACP cooperate with counterpart organisations from other universities (NECPRI, etc.)

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
N.a.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
N.a.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Fernando Manuel Farelo Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Farelo Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Maria da Conceição Belchior

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria da Conceição Belchior

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - André Renato Leonardo Neves Santos Freire

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
André Renato Leonardo Neves Santos Freire

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Jorge Pais Costa Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Jorge Pais Costa Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
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<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Maria Bustorff de Dornelas Cysneiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Maria Bustorff de Dornelas Cysneiros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Emmanouil Tsatsanis

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Emmanouil Tsatsanis

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helena Maria Barroso Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Barroso Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Inês Conceição Farinha Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Conceição Farinha Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

17 de 93



Mapa VIII - João António Salis Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Salis Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Domingos Gil Nave

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Domingos Gil Nave

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Manuel Pinto Leite Viegas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Pinto Leite Viegas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Ramón Montero Gibert

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Ramón Montero Gibert

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

Universidad Autónoma de Madrid

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
5

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Juan Pedro Mozzicafreddo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Juan Pedro Mozzicafreddo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Francisco dos Santos Gomes de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Francisco dos Santos Gomes de Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria da Graça Índias Cordeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Graça Índias Cordeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Helena Chaves Carreiras

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Chaves Carreiras

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria João Mendes Vaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Mendes Vaz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Marina Castelo Branco Costa Lobo Lains

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marina Castelo Branco Costa Lobo Lains

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Alexandre de Almeida Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Patrícia Durães Ávila

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Durães Ávila
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo José Fernandes Pedroso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José Fernandes Pedroso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Miguel dos Santos Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel dos Santos Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Miguel Pereira Neto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Pereira Neto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

Instituto Politécnico de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior de Educação

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sérgio Vital Braz Caramelo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Vital Braz Caramelo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sílvia Costa Agostinho da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Costa Agostinho da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Fernando Manuel Farelo Lopes Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Alexandra Magnólia de Vicente
Quirino Alves Dias

Doutor Relações Internacionais 100 Ficha submetida

Ana Cristina Rodrigues do
Espírito Santo

Doutor Political and Social Sciences 15 Ficha submetida

Ana Maria da Conceição
Belchior

Doutor Ciência Política 100 Ficha submetida

André Renato Leonardo Neves
Santos Freire

Doutor Sociologia Política 100 Ficha submetida

António Jorge Pais Costa Pinto Doutor Ciências Sociais 30 Ficha submetida

António Maria Bustorff de
Dornelas Cysneiros

Licenciado Sociologia 60 Ficha submetida

Emmanouil Tsatsanis Doutor Political Science 15 Ficha submetida

Gustavo Alberto Guerreiro
Seabra Leitão Cardoso

Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Helena Maria Barroso Carvalho Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Inês Conceição Farinha Pereira Doutor Antropologia 15 Ficha submetida

João António Salis Gomes Licenciado Direito 100 Ficha submetida

Joaquim Domingos Gil Nave Doutor Ciências Políticas e Sociais 100 Ficha submetida

José Manuel Pinto Leite Viegas Doutor Sociologia Política 100 Ficha submetida

José Ramón Montero Gibert Doutor Direito 5 Ficha submetida

Juan Pedro Mozzicafreddo Doutor Ciência Política 100 Ficha submetida

Luís Francisco dos Santos
Gomes de Carvalho

Doutor Economia 100 Ficha submetida

Maria da Graça Índias Cordeiro Doutor Antropologia Social 100 Ficha submetida

Maria Helena Chaves Carreiras Doutor Ciências Sociais e Políticas 100 Ficha submetida

Maria João Mendes Vaz Doutor História Moderna e Contemporânea 100 Ficha submetida

Marina Castelo Branco Costa
Lobo Lains

Doutor Ciência Política 20 Ficha submetida

Nuno Alexandre de Almeida
Alves

Doutor Sociologia Política 100 Ficha submetida

Patrícia Durães Ávila Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Paulo José Fernandes Pedroso Licenciado Sociologia 100 Ficha submetida

24 de 93



Paulo Miguel dos Santos
Marques

Mestre Economia 100 Ficha submetida

Pedro Adão e Silva Cardoso
Pereira

Doutor Ciências Sociais e Políticas 55 Ficha submetida

Pedro Miguel Pereira Neto Doutor
Ciências Sociais (Especialização em
Sociologia Política), a aguardar defesa

20 Ficha submetida

Sérgio Vital Braz Caramelo Doutor Geografia - Análise Regional 100 Ficha submetida

Sílvia Costa Agostinho da Silva Doutor Psicologia Social e Organizacional 100 Ficha submetida

   2235  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
20

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado
após a submissão do formulário)

89,5

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
18

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

80,5

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
17

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

76,1

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
3,6

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

16,1

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
Os procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente do ISCTE-IUL encontram-se definidos no
despacho nº. 16623/2010, publicado em DR nº. 212 de 2 de novembro de 2010. A avaliação individual do
desempenho dos docentes coexiste no ECDU com a avaliação no âmbito de concursos para recrutamento de
professores e de provas de agregação, e também com a avaliação após período experimental, mas distingue-se
das restantes formas de avaliação consignadas no ECDU pelo seu carácter universal e periódico. A avaliação de
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desempenho tem ainda em consideração, todas as vertentes constantes no Regulamento de prestação de serviços
dos docentes do ISCTE-IUL. A avaliação do desempenho dos docentes realiza-se em períodos trienais, tendo por
base objetivos anuais, nas seguintes vertentes: investigação; ensino; gestão universitária; transferência de
conhecimentos. A vertente de investigação contempla o desempenho de atividades de investigação científica,
criação cultural e artística ou desenvolvimento tecnológico. A vertente do ensino consiste no desempenho da
atividade de docência de unidades curriculares, orientação de dissertação e projetos de mestrado, teses de
doutoramento e publicações pedagógicas. A dimensão gestão universitária contempla o desempenho de cargos de
órgãos da Instituição, atividades de coordenação e outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão
competentes. A vertente transferência de conhecimento considera o desempenho dos docentes em atividades de
extensão universitária, divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento. A periodicidade da
avaliação do desempenho reporta-se ao trabalho desenvolvido nos três anos civis completos imediatamente
anteriores àquele em que é efetuada, tendo em consideração os objetivos anuais. O processo de avaliação decorre
nos meses de janeiro a junho do ano imediatamente seguinte ao triénio em avaliação. O resultado da avaliação do
desempenho do triénio é obtido de acordo com o método e critérios definidos no Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos Docentes do ISCTE-IUL, definido no despacho acima referido. A classificação global é expressa
em cinco níveis: Inadequado; Suficiente; Bom; Muito Bom e Excelente. A classificação de nível Inadequado é
considerada avaliação negativa do desempenho, sendo os restantes níveis considerados avaliação positiva. No
processo de avaliação do desempenho dos docentes participam os seguintes intervenientes: Avaliado; Diretor do
Departamento; Conselho Científico; Painel de Avaliadores; Conselho Coordenador da Avaliação do desempenho
dos Docentes. O processo de avaliação do desempenho inclui as seguintes fases: Definição do objetivo geral para
o triénio; autoavaliação; validação; avaliação; audiência e homologação e notificação da avaliação. A plataforma
eletrónica “i-meritus” garante a atualização permanente da informação sobre as quatro vertentes da avaliação do
desempenho dos docentes.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for assessing the performance of teaching staff at ISCTE-IUL are defined in the order no.
16623/2010, published in DR no. 212, November 2, 2010. The individual evaluation of teacher performance coexists
at ECDU with the assessment in teacher recruitment and tests of aggregation, and also with the evaluation after the
trial period, but is distinguished by its universal and periodical outline from other forms of assessment embodied in
ECDU. The performance evaluation also takes into consideration all aspects contained in the Regulation of teacher
service in ISCTE-IUL. Performance evaluation of teachers takes place in three-year periods, based on annual
objectives, in the following areas: research, teaching, university management, knowledge transfer. The research
aspect considers the performance of scientific research activities, artistic or cultural creation or technological
development. The teaching aspect is the performance in the activity of teaching curricular units, supervising
master's thesis and projects, doctoral theses and educational publications. The university management dimension
includes the performance in occupying a position in bodies of the institution, coordination activities and other
duties assigned by the competent bodies. The strand transfer of knowledge considers the performance of teachers
in university extension activities, scientific dissemination and economic and social valuation of knowledge. The
frequency of performance evaluation reports to the work developed in the three full calendar years immediately
preceding that in which it is made, taking into account the annual targets. The evaluation process takes place in the
months of January to June of the year immediately following the three year period under review. The result of
evaluating the performance of the three years is obtained according to the method and criteria defined in the
Regulation for Teacher Performance Evaluation of ISCTE-IUL, defined in the above-mentioned order. The overall
rating is expressed in five levels: Inadequate; Suficient, Good, Very Good and Excellent. The Inadequate
classification level is considered negative performance evaluation, the remaining levels are considered positive. In
the process of evaluating the performance of teachers participate the following intervenients: the Reviewed, the
Department Director, the Scientific Council, the Panel of Examiners, the Coordinating Council for Teacher
Performance Evaluation. The performance evaluation process includes the following phases: Definition of the
overall objective for the triennium; self-assessment; validation; evaluation; hearing and approval and notification of
assessment. The electronic platform "i-Meritus' ensures the continuous update of information on the four aspects
of teacher performance evaluation.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://goo.gl/viyxf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
No ISCTE-IUL não existe uma afetação direta de pessoal a cada ciclo de estudos, pelo que para este curso está
estimado o equivalente a 0.4 pessoas.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
ISCTE-IUL there is no direct association of non-academic staff to each programme. For this specific
programme is estimated the equivalent to 0.4 people.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
O pessoal não docente do ISCTE-IUL distribui-se pelas seguintes qualificações:
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30 funcionários com ensino básico
84 funcionários com ensino secundário
04 funcionários com bacharelato
88 funcionários com licenciatura
16 funcionários com mestrado
03 funcionários com doutoramento

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
The non-academic staff of ISCTE-IUL is distributed by the following qualifications:
30 employees with the primary school or equivalent
84 employees with the secondary school or equivalent
04 employees with bachelor
88 employees with a degree
16 employees with a master
03 employees with a PhD

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O desempenho do pessoal não docente do ISCTE-IUL é medido pela aplicação do SIADAP, no que concerne aos
funcionários com contrato por tempo indeterminado em funções públicas, e pela aplicação do Regulamento de
avaliação do desempenho de trabalhadores não docentes com contrato individual de trabalho. Estes
procedimentos visam contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço, para a coerência e
harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação
profissional e desenvolvimento de competências. A avaliação aplica-se pois a todo o pessoal não docente,
independentemente do título jurídico da relação de emprego, e de acordo com os regulamentos de avaliação
aplicáveis a cada modalidade, estando os seus procedimentos consubstanciados no Regulamento do Conselho
Coordenador da Avaliação do ISCTE-IUL

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The performance of non-teaching staff at ISCTE-IUL is measured by applying the SIADAP, in respect of employees
with contract of indefinite duration in public functions, and by implementing the Regulation of the performance
evaluation of non-teaching employees with individual employment contracts. These procedures aim to help
improve the performance and quality of service, the consistency and harmony of the activities carried out by the
service, managers and other workers, and to promote their professional motivation and skill development. The
rating applies for the entire non-teaching staff, regardless of the legal title of the employment relationship, and in
accordance with the applicable evaluation regulations to each method, with its procedures embodied in Regulation
of the Coordinating Council for the Evaluation of ISCTE-IUL.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Em conformidade com o Decreto-Lei nº 50/98 de 11 de março, realiza-se anualmente o levantamento das
necessidades de formação do pessoal não docente, através da elaboração de um questionário de diagnóstico e da
sua respetiva aplicação. O Plano de Formação Profissional do pessoal não docente é proposto ao Reitor e procura
assegurar a valorização profissional e adequação às exigências funcionais (procedimento de qualidade
devidamente aprovado e certificado pela norma ISO 9001). Também os funcionários cujo vínculo contratual se rege
pelo Código Geral do Trabalho participam em ações de formação profissional que o referido Código impõe e a
instituição promove.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
In accordance with Decree-Law No. 50/98 of March 11, an annual survey of training needs for non-teaching staff is
conducted, through the development of a diagnostic questionnaire and its implementation. The Professional
Training Plan of the non-teaching staff is proposed to the Rector and seeks to ensure the professional development
and adaptation to functional requirements (quality procedure duly approved and certified by ISO 9001). The
employees whose contractual relationship is governed by the Code of Labour are also engaged in professional
training programmes that the mentioned Code imposes and the institution promotes.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género
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5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 48.8

Feminino / Female 51.2

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 36.6

24-27 anos / 24-27 years 24.4

28 e mais anos / 28 years and more 39

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 7.3

Centro / Centre 4.9

Lisboa / Lisbon 70.7

Alentejo / Alentejo 2.4

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 4.9

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 0

Secundário / Secondary 0

Básico 3 / Basic 3 0

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 0

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 0

Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 0

Outros / Others 0

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
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5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 21

2º ano curricular do 2º ciclo 20

 41

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 30 20 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 36 45 30

N.º colocados / No. enrolled students 36 45 30

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 36 45 30

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
No ISCTE-IUL existem diversas estruturas de apoio pedagógico, como o Conselho Pedagógico (órgão de
coordenação central das atividades pedagógicas), o Gabinete de Aconselhamento ao Aluno (atendimento
personalizado aos estudantes), o Gabinete de Inserção Profissional (acompanhamento no processo de
recrutamento, seleção e integração em estágios ou no mercado de trabalho), a Provedora do Estudante (defesa e
promoção dos direitos/interesses dos estudantes) e o Gabinete de Relações Internacionais (gestão da
internacionalização dos estudantes). Os alunos do 2º e 3.º ciclos contam ainda com o apoio regular dos
orientadores na escolha dos temas de investigação, no desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos finais.
Anualmente são realizadas sessões de apresentação da oferta formativa do ISCTE-IUL aos alunos de 1º, 2º e 3º
ciclos. Os trabalhadores-estudantes têm a opção de realizar o curso em tempo parcial.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
There are several structures at ISCTE-IUL for pedagogical support, such as the Pedagogical Council (central
coordinating body of pedagogical activities), the Students Advice Bureau (personalized service to students) and
the Professional Placement Office (monitoring the recruitment process, selection and integration in internships or
in the labor market), the Student Ombudsman (defense and promotion of the rights/interests of students) and the
International Relations Office (management of students internationalization). Students in 2nd and 3rd cycles also
have the regular support of the academic staff in the choice of research topics, development and conclusion of the
their term papers. Each year are conducted presentation sessions to present the training offer of ISCTE-IUL to
students attending the 1st, 2nd and 3rd cycles.. Working students have the option of taking the course part-time.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
As Escolas do ISCTE-IUL, no início de cada ano letivo, realizam sessões de receção e informação aos novos
alunos para a sua integração na comunidade académica. Estas sessões procuram promover a socialização entre
todos os alunos e a entrega do dossier do curso aos alunos, onde constam os regulamentos internos do
ISCTE-IUL. Estas sessões tentam também proporcionar aos alunos de licenciatura uma melhor visão sobre o seu
futuro profissional e académico. A Associação de Estudantes representa e defende os interesses dos estudantes,
respondendo às suas necessidades da vida académica através da promoção e desenvolvimento de atividades
desportivas, eventos culturais e recreativos, com vista a promoção das melhores condições de desenvolvimento
científico, desportivo, social e cultural

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In the beginning of each academic year, the schools of ISCTE-IUL organize sessions to welcome the new
students, and to integrate them in the academic community. These opening sessions seek to promote
socialization among all students, and to deliver the programme file to the student, that contains the internal
ISCTE-IUL. These sessions also attempt to give 1st cycle students with a better insight into their future
academic and professional career. The Students Association of ISCTE-IUL represents and defends the
interests of students by responding to the needs of academic life, particularly through the promotion and
development of sports, cultural and recreational events, aiming to promote better standards of scientific,
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sports, social and cultural development.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O Serviço de Ação Social concentra-se especialmente no apoio aos alunos em situação de carência
socioeconómica. Estes alunos têm acesso a duas alternativas para apoio financeiro: a atribuição de bolsa de
estudo (através do DGES) e a atribuição de bolsa de ação social no âmbito dos Apoios de Emergência (do
ISCTE-IUL). Foram também celebrados protocolos com instituições bancárias que facilitam o acesso a
financiamento aos alunos interessados. O Gabinete de Inserção Profissional assegura e promove o contacto
entre alunos e empresas recrutadoras desenvolvendo um vasto conjunto de ações que visam preparar os
alunos para o mundo do trabalho e promover o contacto entre alunos e empresas recrutadoras: envio de CV
de finalistas às empresas; feiras de emprego; apresentações de empresas; disponibilização on-line de CV e
de organização de estágios.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Office of Social Action focuses primarily on supporting students in situations of socioeconomic
deprivation. These students have access to two alternatives for financial support: student scholarships (from
DGES) and social action scholarship under Emergency Support (from ISCTE-IUL). ISCTE-IUL also established
agreements with banking institutions to facilitate access to student loans. The Professional Placement Office
ensures and promotes contact between students and recruiting companies by developing a wide range of
actions aimed at preparing students for the workplace and to promote contact between students and
company recruiters: sending finalists CVs to companies; job fairs; company presentations; online CV and
organization of internships.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.

As UCs cujos resultados dos inquéritos fiquem aquém dos objetivos e metas traçados no Plano de Atividades e
demais critérios fixados pelos órgãos de gestão do ISCTE-IUL relativamente ao ensino e aprendizagem são
referenciadas para melhoria. O diretor de departamento, em articulação com o diretor do curso responsável pela
UC analisa o relatório da UC e demais informação disponível. Se necessário, contacta o(s) docente(s) em causa e o
Coordenador da UC e, consoante as conclusões, acordam um plano de ação de melhoria. Nos casos em que estes
resultados se verificam simultaneamente em dois ou mais dos critérios estabelecidos, ou se não se tiver
observado uma evolução positiva na edição seguinte da UC relativamente aos problemas referenciados, pode
determinar-se a realização de uma auditoria pedagógica a essa UC com o objetivo de analisar mais
aprofundadamente a situação e encontrar soluções efetivas de melhoria.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
CU whose survey results are below the objectives and targets defined in the Plan of Activities and other
criteria set by the management bodies of ISCTE-IUL for education and learning are referenced for
improvement. The department director, together with the director of the programme responsible for the CU
examines the CU report and other available information. If necessary, they contact the faculty involved and
the CU coordinator and, depending on the findings, agree on an action plan for improvement. In cases for
which these results occur simultaneously in two or more of the criteria, or if a positive development in the
next edition of the CU regarding the problems referenced does not take place, they can demand a pedagogical
audit to the CU, in order to further explore the situation and find effective solutions.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O Gab.de Relações Internacionais exerce as suas competências na área da internacionalização e no apoio ao
desenvolvimento das atividades de cooperação e mobilidade académica.Tem por funções contribuir para a
promoção intercultural dos estudos proporcionando experiências internacionais enriquecedoras a
estudantes e docentes, promover a cooperação com universidades congéneres de todo o mundo,
incrementar a participação em prog. internacionais, coordenar e acompanhar os projetos de âmbito
internacional e potenciar a mobilidade de docentes e estudantes.Em cada depart. é nomeado um
coordenador de ECTS e um coordenador ERASMUS que asseguram o reconhecimento mútuo de créditos e
ainda um coordenador de estágios internacionais. No quadro dos programas de mobilidade é de salientar o
excelente desempenho do ISCTE-IUL na mobilidade inbound e outbound de estudantes nos diversos cursos.
A mobilidade de docentes está também a ser fortemente potenciada através da celebração de protocolos para
o efeito

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The International Relations Office works in the field of internationalization and in operational support to the
development of activities of cooperation and academic mobility.Its functions contribute to the promotion of
intercultural studies providing and enriching international experience to students and teachers;to promote
and strengthen cooperation with similar universities worldwide;to increase participation in European and
international programs;to coordinate and monitor the projects of international scope;and to enhance the
mobility of teachers and students.In each department, an ECTS coord.and an Erasmus coord. are appointed
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to ensure mutual recognition of credits and also a coordinator for international internships. In the context of
mobility programs,the excellent performance of ISCTE-IUL in the inbound and outbound mobility of students
in different programmes it is noteworthy. The mobility of teachers is also being strongly enhanced by the
establishment of specific agreements

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.

Genericamente visa-se o aprofundamento de conhecimentos e competências científicas e técnico-profissionais
suscetíveis de proporcionar aos mestres em ciência política uma integração profissional altamente qualificada.
Esse aprofundamento será proporcionado de acordo com as grandes linhas já definidas para o primeiro ciclo:
aposta na excelência do plano curricular; articulação entre componentes teóricas e empíricas; empregabilidade e
interdisciplinaridade. De forma mais pormenorizada, os objetivos consistem em (i) conhecer as fontes teóricas
essenciais do pensamento contemporâneo sobre os temas de política que são privilegiados neste mestrado (v. as
respectivas UCs); (ii) conhecer os diversos contextos (sectoriais, nacionais/ transnacionais) que condicionam de
alguma forma os temas referidos; (iii) ter capacidade de operacionalizar os conhecimentos adquiridos;(iv) ter
aptidão para escolher e manusear as metodologias de pesquisa adequadas; (v) desenvolver competências para
comunicar os conhecimentos adquiridos. A medição dos objetivos de ensino passa pela exposição oral de textos
de índole diversa (teórica, empírica, metodológica…), pela redação de um ensaio acerca dos temas privilegiados e
pelos debates alargados das matérias expostas seja pelos docentes, seja pelos alunos (exposições orais).

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of
its degree of fulfillment.

Generally, the aim is the expansion of scientific and technical-professional knowledge and skills, which may enable
the masters in political science a highly qualified professional integration. That expansion will be provided
accordingly with the major guidelines previously defined for the first cycle: commitment with curricular plan
excellence; articulation between theoretical and empirical components; employability and interdisciplinary
character. In a more detailed manner, the programme's objectives are (i) to be familiar with the essential
contemporary thought sources on the political topics that are emphasised in this programme (see the respective
courses); (ii) to know the various (sectorial, national, trans-national) contexts which somehow condition the
mentioned topics; (iii) to be able to put the acquired knowledge into practice; (iv) to possess the necessary
capacity to select and employ the adequate research methodologies; (v) to develop skills to communicate the
acquired knowledge. The measurement of the objectives' degree of fulfillment is made through oral presentation of
various types of texts (theoretical, empirical, methodological...), the production of an essay on the most important
topics and the wide-ranging debates on the contents presented, either by the professors or the students (oral
presentations).

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A estrutura do ciclo de estudos, tal como o trabalho previsto para os estudantes em cada unidade curricular, estão
organizados de acordo com os critérios do processo de Bolonha e da legislação em vigor, tal como se infere da
existência de créditos ECTS. Assim, adota-se um plano de estudos de 2 anos (total de 120 ECTS, 60 ECTS por ano),
inscrito numa fileira de formação universitária em ciência política organizada segundo o modelo 3+2+3. Prevê-se a
existência de uma turma, a funcionar em horário de final da tarde (por forma a poder incluir alunos dos turnos
diurno e noturno). A estrutura assenta no princípio de que 60 créditos medem o volume de trabalho a tempo inteiro
de um estudante num ano letivo (1 crédito = a 25 horas de trabalho). Por outro lado, o grau de Mestre é obtido após
a defesa pública da Dissertação. Finalmente, o plano de estudos está estruturado de forma a possibilitar aos
estudantes a elaboração de parte do curso segundo as suas preferências, proporcionando-lhes a escolha de
unidades curriculares de opção no âmbito dos mestrados ou doutoramentos.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The structure of the programme, as well as the recommended student workload in each course, are organised
according with the criteria of the Bologna process and the legislation in force, which can be inferred by the
existence of ECTS. Therefore, we have adopted a 2-year study plan (total of 120 ECTS, 60 per year), integrated in a
university training path organised according with the model 3+2+3. Classes shall take place at the end of the
afternoon (so as to include worker-students and daytime students). The structure is based on the principle that 60
credits measure the full-time workload of a student in one academic year (1 credit = 25 working hours). On the other
hand, the degree of Master is obtained after public defence of the Dissertation. Finally, the study plan is structured
so as to enable students to carry out part of the programme according to their preferences, enabling them to
choose option courses from among various master's and PhD programmes.
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6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Não existe uma periocidade de revisão curricular preestabelecida. Sendo o lançamento do curso relativamente
recente ainda não existem formas sedimentadas de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. A
atualização de métodos de trabalho tem decorrido de sugestões de docentes e discentes, expressas em reuniões
regulares de docentes-discentes.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
There is no predefined frequency of curricular review. As the programme is relatively recent there are not yet
consolidated measures to ensure scientific and work methodologies updating. The updating of work
methodologies has occurred after suggestion from both faculty and students, made known in regular faculty-
students meetings.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Em primeiro lugar, a combinação entre a formação disciplinar e a prática de projeto, culminando na elaboração de
uma dissertação.
Em segundo lugar, a diferenciação das unidades curriculares disciplinares em três domínios: aprofundamento
teórico, aprofundamento e especialização em métodos e técnicas de investigação politológica e, por fim,
especialização em domínios substantivos de desenvolvimento da ciência política, com destaque, neste caso em
particular, para as temáticas europeias .

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Firstly, the combination between disciplinary training and project practice, resulting in the elaboration of a
dissertation.
Secondly the separation of courses into three domains: theoretical development, development and specialisation in
methodologies and techniques of politological research and, lastly, specialisation in substantive political science
development domains with particular focus on European topics.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Governação e globalização / Governance and globalisation

6.2.1.1. Unidade curricular:
Governação e globalização / Governance and globalisation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Emmanouil Tsatsanis - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Neste curso vamos descodificar o conceito de globalização, analisando as suas diversas facetas e avaliando
criticamente relevantes argumentos teóricos sobre o tema. O objetivo é proporcionar uma melhor compreensão
das crescentes interconexões globais, através de exemplos concretos, para familiarizar os alunos com as teorias
básicas relacionadas com o debate sobre a globalização, e para fornecer um conhecimento da história e do papel
das instituições associadas com a globalização contemporânea.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this class, we will unpack the concept of globalization by examining its various facets and critically assess
relevant theoretical arguments. The purpose of the course is to provide a better understanding of growing global
interconnections though concrete examples, to familiarize students with basic theories related to the globalization
debate, and to provide firm knowledge of the history and role of the basic institutions associated with globalization.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I - Definindo a globalização
1.1 O conceito de globalização
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1.2 A história da globalização

Parte II - Dimensões da globalização
2.1 globalização econômica: Modos de integração
2.2 globalização económica: A questão da desigualdade
2.3 globalização econômica: O 'Consenso de Washington'
2.4 globalização política: O declínio do Estado-nação
2.5 globalização política: o caso das ONGs
2.6 globalização cultural: pressões para a hibridização e homogeneização

Parte III - Questões de governança global
3.1 sociedade de risco global: A natureza transnacional de crises contemporâneas
3.2 A importância da regionalização no contexto da globalização

Parte IV - lutas ideológicas sobre a globalização
4.1 reacções políticas à globalização
4.2 visões concorrentes para a globalização

6.2.1.5. Syllabus:
Part I Defining globalization
1.1 The concept of globalization
1.2 The history of globalization

Part II - Dimensions of globalization
2.1 Economic globalization: Modes of integration
2.2 Economic globalization: The question of inequality
2.3 Economic globalization: The 'Washington Consensus'
2.4 Political globalization: The decline of the nation-state
2.5 Political globalization: The case of NGOs
2.6 Cultural globalization: Pressures toward hybridization and homogenization

Part III - Questions of global governance
3.1 Global risk society: The transnational nature of contemporary crises
3.2 The significance of regionalization within the context of globalization

Part IV - Ideological struggles over globalization
4.1 Political reactions to globalization
4.2 Competing visions for globalization

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização do curso foi concebida com o objetivo claro de explorar as várias facetas da globalização e os
grandes debates em torno do conceito. Na primeira e segunda partes do curso, cada aula é projetada para lidar
com uma dimensão particular da globalização. A parte seguinte trata de debates específicos que surgiram na
literatura acadêmica globalização, e a última parte aborda os grandes confrontos ideológicos sobre o processo de
globalização.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The organization of the course was designed with the clear objective of exploring the various facets of globalization
and the major debates surrounding the concept. In the first and second parts of the course, each lecture is
designed to tackle a particular dimension of globalization. The next part deals with particular debates that have
emerged within the globalization scholarly literature and the last one covers the major ideological clashes over the
process of globalization.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso implicará quatro tipos de actividades:
1. Apresentações pelo professor.
2. Participação e discussão de leituras pelos alunos
3. Assistência tutorial pelo professor aos alunos.
4. Assistência aos seminários abertos (aconselhados pelo professor) sobre os tópicos do curso
Avaliação:
1. Presença e participação activa nas aulas (mínimo de presença em 60%-70% das aulas é necessária) - pesa 20%
na nota final
2. Dois ensaios de revisões de literatura (discussão por escrito das leituras de duas semanas separados) - pesa
40% (20% cada); cerca de 2500 palavras cada
3. Um exame final em que os alunos terão que escrever as respostas em forma de pequeno ensaio para questões
gerais que foram abordados nas leituras e palestras - pesa 40%
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will entail four types of activities:
1. Lectures by the instructor
2. Participation and discussion of readings by the students
3. Tutorial assistance by the instructor to the students
4. Attendance to open seminars (advised by instructor) concerning the topics of the course
Evaluation:
1. Attendance to and active participation in the classes (minimum of 60% attendance for classes)- weighs 20% in
the final grade
2. Two literatures reviews (written discussion of the readings of two separate weeks) weighs 40% (20% each); about
2500 words each
3. A final exam in which the students will have to write answers in short essay form to general questions that are
addressed in the readings and lectures - weighs 40%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas teóricas, em conjugação com os requisitos de diversas leituras semanais por parte dos alunos e da
preparação de dois ensaios curtos sobre as leituras de duas semanas, vão todos permitir que os estudantes se
familiarizarem (e sejam capazes de avaliar criticamente) com os debates mais importantes relacionados com o
fenómeno da globalização. Desta forma, os alunos serão capazes de analisar de forma crítica o material, entender a
relação e o equilíbrio entre o conhecimento científico e a ideologia, e não serem meros receptores passivos do
conhecimento acadêmico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical lectures in comnbination with the requirements of assorted weekly readings by the students and the
preparation of two short essays on the readings of two weeks, will allow the students to familiarize with the most
important debates related to the phenomenon of globalization. This way, the students will be able to critically
engage with the material, understand the relation and balance between scientific knowledge and ideology, and not
be mere passive receivers of academic knowledge.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Luke Martell, The Sociology of Globalization (Polity Press, 2010)-Chapters 2,4,8,11
David Held and Anthony McGrew, Globalization/Anti-Globalization (Polity Press, 2007)-Chapters 2,3,4,6,7,10,11,12

Mapa IX - Direito e cidadania / Law and citizenship

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito e cidadania / Law and citizenship

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João António Salis Gomes - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se analisar e discutir com os participantes o modo como o direito define o campo da cidadania num
quadro de governança, nomeadamente:
- as formas jurídicas assumidas pela cidadania e a sua relação com as metamorfoses do Estado de direito em
tempo de globalização;
- os princípios jurídicos que visam o desenvolvimento duma ética de responsabilidade partilhada por todos os que
intervêm no "espaço público";
- as características fundamentais do procedimento administrativo no domínio da cidadania activa, tendo em conta
os mecanismos jurídicos que concretizam a democratização e desestatização do interesse público.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to review and discuss with participants how law defines the field of citizenship within a framework of
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governance, including:
- the legal developments assumed by the citizenship and its relationship with the metamorphoses of the rule of law
in times of globalization;
- the legal principles which aim to develop an ethic of shared responsibility by all involved in "public space";
- the key characteristics of administrative procedure regarding active citizenship, considering the legal
mechanisms that realize the democratization and privatization of public interest.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Cidadania, Estado e Direito
1.1. Estado de direito: génese, evolução e dimensões essenciais
1.2. Globalização, Estado de direito e formas de governança
1.3. Conceito e espaços de cidadania

2. Sistema dos direitos de cidadania
2.1. Direitos civis e políticos
2.3. Direitos económicos, sociais e culturais
2.4. Direitos de intervenção na gestão pública
2.5. Direitos de solidariedade

3. Ética da responsabilidade, cidadania e direito
3.1. Responsabilidade e exercício da cidadania
3.2. Ética pública: dos valores clássicos aos novos valores
3.3. Competências cívicas e instituições políticas

4. Princípios procedimentais da cidadania activa
4.1. Cidadania política e cidadania administrativa
4.2. Controle do Estado, democratização e desestatização do interesse público
4.3. Colaboração da administração com os cidadãos
4.4. Participação dos cidadãos na formação das decisões
público

6.2.1.5. Syllabus:
1. Governance, State and Law
1.1. Rule of law: origin, evolution and key dimensions
1.2. Globalization, rule of law and models of governance
1.3. Concept and spaces of citizenship

2. System of citizenship rights
2.1. Civic and political rights
2.2. Economic, social and cultural rights
2.3. Rights to intervene on public management
2.4. Solidarity rights

3. Responsibility ethics, citizenship and law
3.1. Responsibility and exercise of citizenship
3.2. Public ethics: from classical values to new values
3.3. Civic competences and political institutions

4. Procedural principles of active citizenship
4.1. Political citizenship and administrative citizenship
4.2. State control, democratization and desestatization of public interest
4.3. Administrative collaboration with citizens
4.4. Citizens' participation in decision making

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos reflectem os objectivos da UC, sendo feito um adequado enquadramento da profunda
evolução registada durante as últimas décadas na relação entre direito e cidadania como resposta às novas
exigências da sociedade e do Estado. A UC está estruturada em 4 grandes áreas, sendo a primeira introdutória e as
seguintes incidindo, respectivamente, sobre o sistema dos direitos de cidadania, as questões fundamentais em
matéria de ética da responsabilidade, cidadania e direito e os princípios procedimentais da cidadania activa. Temas
específicos a desenvolver: direito de sufrágio, desobediência civil, igualdade de género, direito ao trabalho,
cidadania empresarial, ambiente e qualidade de vida, corrupção, terceiro sector, redes sociais, orçamento
participativo, refugiados, bioética. A formulação dada no programa a estes temas pretende criar condições para
uma aprendizagem tão rigorosa quanto crítica dos conceitos e teorias expostos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program contents reflect the goals of the UC. They provide an adequate theoretical framework of the deep
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changes occurred during the past decades concerning the relation between law and citizenship in response to the
new demands of society and the State. The UC is structured in 4 main areas. The first is an introduction to the
subject. The following focus on, respectively, the system of citizenship rights, the main issues regarding ethics of
responsibility, citizenship and law and the procedural principles of active citizenship. Specific topics to develop:
right of suffrage, civil disobedience, gender equality, right to work, business citizenship, environment and quality of
life, corruption, Third Sector, social networks, participative budgeting, refugees, bioethics. The formulation given to
these topics in the program aims to create conditions to learn the concepts and theories exposed in a rigorous and
critical way.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estão previstas 21 horas de contacto, sendo 20 horas de aulas teóricas e teórico-práticas e 1 hora de orientações
tutoriais. A matéria será objecto de exposição pelo docente, seguida de discussão. Os alunos e alunas realizarão
uma exposição oral e um trabalho individual escrito, no final das aulas, sobre matéria da UC. Os materiais de apoio
incluem referências bibliográficas em sentido estrito, ou outros textos, nomeadamente legislação e jurisprudência
A UC pode ser frequentada em regime de avaliação contínua ou de exame final. A avaliação contínua da disciplina
comporta: (a) apresentação oral dum tema nas aulas (10/15 minutos), preferencialmente como produto de trabalhos
de grupo e seguida de debate, com 25% na ponderação da nota; (b) realização dum trabalho escrito individual
sobre um tópico do programa (máximo 25 páginas), com 75% na ponderação da nota. Regime de presença nas
aulas: 75% de assiduidade obrigatória.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC includes 21 hours of contact: 20 hours of classroom lectures and practical guidelines and 1 hour of
tutorials. Contents will be presented by the teacher and then discussed. Students will make an oral presentation
and a written individual work after classes on issues of the UC. Supporting materials include bibliography or other
texts, such as legislation and court rulings.
The UC can be attended under continuous assessment or final exam. Continuous assessment rules: (a) oral
presentation of a theme in class (10/15 minutes), preferably as a product of group work, followed by a debate,
which accounts for 25% of the grade; (b) individual written paper on a topic of the program (maximum 25 pages),
which accounts for 75% of the grade. Class attendance rules: 75% mandatory attendance.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas de natureza expositiva servem para introduzir a matéria oferecendo uma visão integradora e abrangente
que permita aos estudantes sistematizar conhecimentos e adquirir ou aprofundar uma perspectiva critica
relativamente às questões abordadas, criando condições para a operacionalização analítica de conceitos e teorias.
Desta forma, na sequência das exposições acerca dos diferentes tópicos em que se estrutura a unidade curricular,
serão apresentados casos práticos para análise e discussão do quadro jurídico em causa. A bibliografia de suporte
indicada no final de cada sessão tem por objectivo focalizar a discussão e preparar os estudantes para os
trabalhos oral ou escrito que devem submeter para aproveitamento da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository classes introduce the different topics by offering a comprehensive and integrated vision that allows
students to systematize knowledge and acquire or deepen a critical perspective on the issues addressed, creating
conditions to operate the analytical concepts and theories. Thus, following the presentations on the different topics
of the UC, case studies will be presented to analyze and discuss relevant legal issues. The bibliography indicated at
the end of each session aims at focusing the discussion and to prepare students for the oral presentations or
written works they must submit for a successful attendance of the UC.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Canotilho, Gomes e Vital Moreira (2007 e 2010), Constituição da República Portuguesa anotada, vol. I, 2007 e
volume II, 2010, Coimbra, Coimbra Editora,
Canotilho, J. J. Gomes (2010), Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina
Caupers, João et alii (2007), Código do Procedimento Administrativo Anotado, Coimbra, Almedina
Gomes, João Salis (2010), "Interesse público, controle democrático do Estado e cidadania", em Augusto de
Athayde et al., Em Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral, Coimbra, Almedina
Gomes, Maria Teresa Salis (coord.) (2003), A face oculta da governança: cidadania, Administração Pública e
sociedade, Oeiras, Instituto Nacional de Administração
OECD (2001), Citizens as Partners - Information, consultation and public participation in policy-making, Paris
Spanou, Calliope (2003), Citoyens et administration. Les enjeux de l'autonomie et du pluralisme, Paris, L'Harmattan

Mapa IX - Economia e políticas públicas / Economics and public policy

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia e políticas públicas / Economics and public policy
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Francisco dos Santos Gomes de Carvalho - 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Miguel dos Santos Marques - 10h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Miguel dos Santos Marques - 10h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A.Conhecimento e Compreensão:
- Conhecimento e compreensão dos principais debates teóricos, transversais nas Ciências Sociais, sobre a
concepção e as funções do Estado;
- Conhecimento e compreensão dos principais fundamentos económicos para a intervenção do Estado na
economia.
B. Aplicação de conhecimentos:
- Capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos para deduzir implicações sobre a natureza das diferentes
formas de intervenção do Estado na economia.
- Capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos para deduzir implicações sobre a natureza da interacção dos
diferentes princípios de governação económica.
C. Comunicação:
- Capacidade de elaborar argumentos fundamentados teórica, lógica e factualmente e de os comunicar a outrem;
D. Aprendizagem:
- Capacidade de estudo e de pesquisa pessoal com autonomia;
- Capacidade e motivação para aprender ao longo da vida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Knowing and Understanding:
- Knowing and understanding the main theoretical discussions, pervasive in social sciences, about the conception
and roles of the State;
- Knowing and understanding the main types of economic rationale for state intervention in the economy;
B. Knowledge appliance:
- Being able of applying the theoretical knowledge in order to draw implications about the nature of the different
types of state intervention in economy;
- Being able of applying the theoretical knowledge in order to draw implications about the nature of the interaction
of the different principles of economic governance.
C. Communication:
- Capacity of reasoning in order to construct theoretical, logical and factual arguments and to communicate them to
others.
D. Learning process:
- Capacity of autonomous self study and research;
- Capacity and motivation for lifelong learning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estado e mercado na teoria económica: os grandes debates em perspectiva histórica
1.1. Do mercantilismo ao liberalismo clássico
1.2. A lógica neoclássica: liberalismo e intervencionismo numa óptica microeconómica (welfare economics)
1.3. A lógica keynesiana: intervencionismo numa óptica macroeconómica
1.4. A crítica neoliberal e o retorno ao mercado
1.5. A perspectiva institucionalista sobre o Estado e o mercado

2. Variedades do capitalismo e políticas públicas
2.1. O estudo comparativo do capitalismo
2.2. Mercados de trabalho, qualificações e sistemas de protecção social
2.3. O caso da Europa do Sul

3. Políticas macroeconómicas
3.1. Política orçamental
3.2. Política monetária

4. Desafios e constrangimentos das políticas públicas no contexto da crise actual: desafios e constrangimentos

6.2.1.5. Syllabus:
1. States and markets in economic theory: the fundamental debates in historical perspective
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1.1. From mercantilism to classical liberalism
1.2. The neoclassical logic: liberalism and interventionism from a microeconomic perspective (welfare economics)
1.3. The Keynesian logic: interventionism from a macroeconomic perspective
1.4. The neoliberal critique and the return to the market
1.5. The institutionalist perspective on States and markets

2. Varieties of Ccapitalism and public policy
2.1. The compartive study of capitalism
2.2. Labour markets, competences and systems of social protection
2.3. The case of Southern Europe

3. Macroeconomic policies
3.1. Fiscal policy
3.2. Monetary policy

4. Public policies in the context of current economic crisis: Challenges and constraints

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro objectivo relaciona-se com o ponto 1. do programa
O segundo objectivo relaciona-se com os pontos 1., 3. e 4. do programa
O terceiro objectivo relaciona-se com o ponto 2. do programa

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first objective is related to point 1. of the syllabus
The second objective is related to points 1., 3. and 4. of the syllabus
The third objective is related to point 2. of the syllabus

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas; aulas teórico-práticas; apresentação e discussão de textos; estudos de caso;
identificação e análise de problemas; discussão de problemas (brainstorming) aberta a toda a aula.
Avaliação -Teste individual com consulta (100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes; theoretical-practical classes; discussion of scientific articles; case-studies; identification and
analysis of problems; brainstorming.
Evaluation - Individual test (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Objectivo A: aulas teóricas expositivas; aulas teórico-práticas.
Objectivo B: estudos de caso; identificação e análise de problemas; discussão de problemas (brainstorming)
aberta a toda a aula
Objectivo C: apresentação e discussão de textos
Objectivo D: Todas as metodologias de ensino usadas contribuem para este objectivo

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Objective A: theoretical classes; theoretical-practical classes
Objective B: case-studies; identification and analysis of problems; brainstorming
Objective C: discussion of scientific articles
Objective D: All learning methodologies involved in the course are conductive to this objective.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Backhouse, Roger (2002). The Penguin History of Economics. London: Penguin Books.
Chang, Ha Joon (2002. )Breaking the mould: an institutionalist political economy alternative to the neo liberal
theory of the market and the state?. Cambridge Journal of Economics, 26: 539-559.
Foucault, Michel (2010 [1979]). Nascimento da Biopolítica. Lisboa: Edições 70.
Hall, Peter e david Soskice (ed.) (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative
Advantage. Oxford: Oxford University Press.
Louçã, Francisco e José Castro Caldas. Economia(s), Porto: Afrontamento.
Medema, Steven G. (2003). The Economic Role of Government in the History of Economic Thought, In W.Samuels,
J. Biddle and J.Davis (ed.), A companion to the history of economic thought. London: Blackwell.
Pereira, P.; Afonso, A.; Arcanjo, M. e Santos, J. (2005). Economia e Finanças Públicas, Lisboa: Escolar Editora.
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Mapa IX - História europeia comparada / Comparative European history

6.2.1.1. Unidade curricular:
História europeia comparada / Comparative European history

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Jorge Pais Costa Pinto - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno deverá ser capaz de:
OA1 - Descrever as etapas fundamentais na história do século XX.
OA2 - Identificar e avaliar as principais explicações para os fenómenos de mundança política.
OA3 - Comparar os processos nacionais e internacionais de mudança politica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1 - Describe the basic stages of Twetieth Century Poltical History
LO2 - Identify and assess the major explanations of the processoes of Political change.
LO3 - Compare National and International processes of poltical change

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa/ Plano das aulas
1.Métodos, técnicas da análise histórica. (aula 1)
2.A Europa entre as Guerras.2.1. Factores económicos e culturais: a crise do modelo liberal. (aula 2)2.2. A primeira
guerra mundia: geo-estratégia, divisão territorial, clivagens étnicas e religiosas. (aula 3)2.3. A revolução russa e o
seu impacto (aula 4)2.4. A radicalização da direita: autoritarismo e cultura política (aula 5)
3. O Milagre Europeu.3.1. A Segunda Grande Guerra Mundial e as origens da Guerra Fria (aula 6)3.2.Planificação
económica, Estado Providência e economia mista (aula 7).3.3.As instituições económicas do após guerra e a
Diplomacia Europeia: multilateralismo, a questão alemã, a Europa dos Seis e o início da détente (aula 8).3.4. O
Gaulismo e a democracia cristã. Crescimento económico e novas práticas de consumo. A Europa do norte e a
Europa do sul (aula 9).3.5. O final dos anos 60 e os anos 70. A crise do modelo Europeu. A viragem dos anos 80 e a
perestroika (aula 10)

6.2.1.5. Syllabus:
Program
1.Methods of historical analysis. (class 1)
2. Europe between the Wars 2,1. Cultural and economics : the crisis of the liberal model. The U.S.A. (class 2) 2,2.
World War I and the political map of the Europ (class 3)2,3. The Russian revolution and its impact (class 4)2,4. The
radicalization of the right in the Europe: Authoritarianism, political culture and social change. (class 5)
3. The European Miracle. 3,1. To Second World War and the origins of the Cold War. (class 6)3.2.Economic planning,
welfare State and the mixed economy (Class 7). 3.3. Economic institutions of the after war and the European
Diplomacy: multilateralism, the German question, the Europe of the Six and the beginning of the détente. (Class 8).
3,4. Christian democracy. Economic Growth. The Europe of the north and the Europe of the south. (Class 9) 3,5. The
60s and the 70s. The crisis of the European model. The turning of the years 80 and to perestroika(class 10)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
CP1-AO123
CP2-AO123
CP3-AO123
CP4-AO123
CP5-AO123
CP6-AO123
CP7-AO123
CP8-AO1

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Program Content (CP), Learning Objectives (AO)
CP1-AO123
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CP2-AO123
CP3-AO123
CP4-AO123
CP5-AO123
CP6-AO123
CP7-AO123

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprendizagem baseia-se na apresentação dos temas pelo docente e consolidação da matéria com base no debate
sobre textos de leitura obrigatória.
Antes do inicio de cada aula teórica em que os alunos devem ser capazes de fazer uma síntese da aula anterior
.Devem igualmente realizar vários trabalhos escritos de síntese e de reflexão crítica sobre os pontos do programa.
Avaliação. A avaliação consiste em trabalhos escritos realizados na aula, tendo por base bibliografia previamente
recomendada e de leitura obrigatória. A nota final consiste na média aritmética dos dois trabalhos com nota mais
elevada.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The learning process is based in the presentation of themes by the teacher and consolidation of the matter on the
ground of collective debate about texts of mandatory reading. Before the beginning of each theoretical class the
students should be able to expose a synthesis of the previous lesson. Equally they should carry out several written
works which provide a critical reflection about the main points of the program.
Assessment. The assesment consists of writing assignments carried out in the class, having for base the
bibliography previously recommended and of mandatory reading. The final note consists of the average arithmetic
of the two works with more elevated classification.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O alinhamento entre cada elemento de avaliação e os objetivos de aprendizagem é realizado da seguinte forma:
Ensaio, Participação oral nas aulas de debate

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Alignment between each assignment and the learning objectives is performed as follows:one essay and Oral
participation on class debates

6.2.1.9. Bibliografia principal:
J.M. Roberts, Europe, 1880-1945 (General History of Europe) Longman; 3 edition (2000)
Tony Judt, A Europa após 1945, Lisbon, edições 70, 2010.
Robin W. Winks and John E. Talbott, Europe, 1945 to the Present, OUP USA (2005)
Robert H. Wiebe, Search for Order, 1877-1920 , Hill & Wang (Oct 1980)
Antonio Costa Pinto, ed., Rethinking the Nature of Fascism, London, Palgrave, 2010
Jytte Klausen ,In the Image of War: Economic Planning and European Capitalism, 1945 to the Present Palgrave,
Macmillan (1999)

Mapa IX - Atitudes e comportamentos políticos / Attitudes and political behaviour

6.2.1.1. Unidade curricular:
Atitudes e comportamentos políticos / Attitudes and political behaviour

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Renato Leonardo Neves Santos Freire - 10h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Ramón Montero Gibert - 10h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Ramón Montero Gibert - 10h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final, os alunos devem estar cientes dos fundamentos concernentes a todos estes tópicos, tanto em termos de
teoria como de pesquisa empírica, designadamente ser capazes de estruturar um projeto de pesquisa em torno
deles. Os alunos devem ainda ser capazes de apresentar um texto, um projeto de pesquisa, um relatório, etc.,
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sobre estes tópicos, em público (seja para uma audiência especializada, seja para uma audiência generalista).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students are supposed to be aware of the fundamentals both in terms of theory and empirical research
concerning all these topics, and in the end should be able to structure a research project around them. The
students should also be able to present a text, a research project, a report, etc., around these topics, in public
(either for specialized or for a non-specialized audience).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I Eleições e atitudes para com a democracia
1.1 Modelos de comportamento eleitoral
1.2 O paradoxo da afluência às urnas
1.3 O paradoxo da informação
1.4 A participação e a desafeição

II Competição partidária e voto
2. 1 O modelo das clivagens sociais
2. 2 Velhas e novas clivagens
2. 3 Dimensões da competição e de identificação 2. 4 A clivagem esquerda-direita: velhos e novos significados
2.5 Outras dimensões da competição política (Europa, globalização, etc.).

6.2.1.5. Syllabus:
Part I Elections and attitudes toward democracy
1.1 Democracy and elections
1.2 Models of electoral behavior
1.3 The paradox of turnout
1.4 The paradox of information
1.5 Participation and disaffection

Part II Voting and Party Competition
2.1 The cleavage model
2.2 Old and new cleavages
2.3 Dimensions of competition and identification
2.4 The left-right divide: old and new meanings
2.5 Other dimensions of political competition (Europe, globalization, etc.)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como dissemos atrás, «em regimes democráticos, as eleições são o mecanismo por excelência para comunicar as
preferências dos cidadãos e responsabilizar os políticos. Além disso, a participação dos cidadãos no processo
político é uma condição sine qua non. Partindo destes pontos, a UC é estruturada em duas partes». Portanto, os
conteúdos programáticos cobrem os tópicos fundamentais nas áreas das eleições, atitudes dos cidadãos face ao
regime, participação política e voto partidário, nomeadamente tendo em conta o tempo disponível para as aulas.
Além disso, o conjunto de aulas teóricas, apresentações orais dos alunos e orientação tutorial dos docentes
permitirá não só aos alunos apreender os fundamentais nestas campos de estudo mas também estruturar e
apresentar em público um projeto de pesquisa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As we said before, «in democratic regimes, elections are the quintessential mechanism for communicating citizens'
preferences and holding politicians accountable. Also, citizens' participation in the political process is a sine qua
non. From these points of departure, the course is structured into two parts». Thus, in the syllabus we cover the
major topics in field of elections, attitudes towards the democratic regime, political participation and party voting,
namely considering the time available for the class. Moreover, theoretical classes, students' oral presentations, and
tutorial assistance will prepare the students to not only get to know the fundamentals in these fields but also to
structure and present in public a research project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso implicará quatro tipos de actividades:
1. Apresentações (de teoria e dados empíricos) pelos professores.
2. Apresentações (de teoria e dados empíricos) pelos alunos.
3. Assistência tutorial pelos professores aos alunos.
4. A assistências aos seminários abertos (aconselhados pelos professores) sobre os tópicos do curso,
designadamente o ciclo de conferências (doutorais e não doutorais) de ciência política no ISCTE-IUL.
Contínua:
1. Presença e participação nas aulas (mínimo necessário: 60-70% das aulas, Parte I e parte II) - 20% da nota final;
2. Uma apresentação oral de um texto (a retirar de uma lista proposta pelos professores - consulte o calendário e a
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lista de textos para apresentações anexos) - 35%;
3. Um pequeno ensaio individual (máximo de 10 páginas com tudo incluído: tabelas, gráficos, bibliografia) - 45%.
Um exame será entregue para aqueles que não cumpram estes requisitos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will entail four types of activities:
1st. Theoretical and empirical presentations by the Professors;
2nd. Presentations by the students;
3rd. Tutorial assistance by the Professors to the students;
4th. Attendance to open seminars (advised by the Professors) concerning the topics of the course, namely the
Cycle of (doctoral and non-doctoral) Political Science Conferences at ISCTE-IUL.
Continuous:
1st. Attendance and participation in the classes (minimum 60-70% attendance, part I and II: required) - weighs 20%
in the final grade;
2nd. An oral presentation of a text (picked up from a list proposed by the professors - see attached) - weighs 35%;
3rd. A short individual essay (maximum of 10 pages with everything included: tables, graphs, bibliography) -
weighs 45%.
An exam will be handed for those who do not comply with these requirements.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O conjunto de aulas teóricas (lecionadas pelos professores mas com participação ativa dos alunos), as
apresentações orais dos alunos e a orientação tutorial dos docentes (nomeadamente para a feitura dos projetos de
pesquisa) permitirá não só aos alunos apreender e problematizar os fundamentais nos campos de estudo a que se
refere a UC, mas também estruturar e apresentar em público um projeto de pesquisa, em particular, e qualquer
texto ou pesquisa, em geral.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The full set of theoretical classes (by the professors but with active student participation), students' oral
presentations, and tutorial assistance (namely concerning the research project that the students will have to
present in the course) will prepare the students to not only get to know, and be able to criticize, the fundamentals in
these fields but also to structure and present in public a research project, in particular, or any text or report, in
general.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Freire, André (2006), Esquerda e Direita na Política Europeia. Portugal, Espanha e Grécia em Perspectiva
Comparada, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
Freire, André (editor) (2011), Eleições e Sistemas Eleitorais no século XX Português: Um Balanço
Histórico e Comparativo, Lisboa, Colibri.
Freire, André (editor) (2012), O Sistema Político Português, séculos XIX-XXI: Continuidades e Ruturas, Coimbra,
Almedina.
Richard Gunther, José Ramón Montero y Hans-Jürgen Puhle, eds., Democracy, Intermediation, and Voting on Four
Continents (Oxford: Oxford University Press, 2007).
Mariano Torcal and José Ramón Montero, eds., Political disaffection in contemporary democracies. Social capital,
institutions, and politics (London: Routledge, 2006).
Jan van Deth, José Ramón Montero y Anders Westholm, eds., Citizenship and involvement in European
democracies: a comparative analysis (London: Routledge, 2007).

Mapa IX - Democracia: problemas e debates contemporâneos / Democracy: contemporary issues and debates

6.2.1.1. Unidade curricular:
Democracia: problemas e debates contemporâneos / Democracy: contemporary issues and debates

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Farelo Lopes - 8h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Manuel Pinto Leite Viegas - 6h
Paulo José Fernandes Pedroso - 6h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Manuel Pinto Leite Viegas - 6h
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Paulo José Fernandes Pedroso - 6h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
a) aprofundar o conhecimento teórico e empírico e a compreensão sobre as democracias actuais e os problemas
estruturais com que se defrontam,
b)incrementar a capacidade de operacionalização empírica das teorias e conceitos apreendidos nas aulas - sob
diferentes perspectivas teóricas/ideológicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
a) to improve the theoretical-empirical knowledge and understanding about the current democracies and their
structural problems,
b)to increse the ability for operating empirically the theories and concepts adquired in the lessons - under different
theoretical/ideological perspectives.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Presente e tendências futuras da democracia partidária e das suas alternativas (democracias referendária,
funcional e pluralista). Operacionalização empírica.
II- A deliberação democrática: virtualidades, dimensões e críticas. Operacionalização empírica.
III- Estado-providência: crise, linhas de reforma, recuo. Operacionalização empírica

6.2.1.5. Syllabus:
I- The present and the coming tendencies of the party democracy and of its alternatives (referendum,functional and
pluralist democracies).
II- The democratic deliberation: virtualities, scope and critiques.
III-III. Welfare state: crisis, reforms, retrenchment.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são coerentes com os objectivos da UC porque abordam numa perspectiva tanto
teórica como empírica dimensões cruciais das democracias contemporâneas, revelando o carácter compósito, a
complexidade e os problemas desta forma de governo, com base numa literatura qualificada e actual.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The plan is consistent with the ends of this UC as it tackles, in a perspective either theoretical or empirical,crucial
dimensions of the contemporary democracies, revealing the composite character, the complexity and the problems
of this form of government, based on a qualified and up-to-date bibliography.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas-práticas os (três) docentes ocupam-se, sucessivamente, dos respectivos módulos,com abertura
controlada à intervenção dos alunos. As aulas práticas consistem nas exposições orais dos alunos, com
envolvimento do docente e dos demais alunos.As aulas dispensam conhecimentos de natureza teórica e
metodológica, mas também prática, com vista a cultivar a capacidade de aplicação dos instrumentos teóricos e
metodológicos.
Avaliação:
a) Assiduidade e participação nas aulas (assiduidade mínima exigida: 70%)(ponderação de 15% para a média final);
b) exposição oral de um ou mais textos sugeridos pelo docente (ponderação de 25%); c) ensaio escrito sobre um
dos tópicos do programa, com especial ênfase na revisão da literatura sugerida (ponderação de 60%).Os alunos
não podem escolher o mesmo tópico para a exposição oral e para o ensaio escrito, e este deve basear-se, pelo
menos em parte, na bibliografia da cadeira.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lessons are led successively by the different (three) teachers who fill themselves their own specific
units, but these lessons are opened to the participation of the students, while the pratical lessons consist in
spoken presentations by the students, closelly followed by the comments an suggestions of the corresponding
teacher. The lessons provide knowledge either theoretical/methodological or pratical.
Evaluation:
a) assiduity and participation in the lessons (lowest assiduity tolerated: 70 per cent) (evaluation for the final
average: 15 per cent); b) a spoken presentation of one or more texts suggested by the teacher (evaluation: 25 per
cent); c) a written essay (maximum ten pages)about one of the topics of the plan, specially turned to the revision of
the literature about the subject (evaluation: 60 per cent).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologiasa de ensino são coerentes com os onjectivos de aprendizagem porque propiciam aos alunos,
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através de uma bibliografia acualizada e credível, e de uma pedagogia assente em "saber" e "saber fazer",
condições para adquirirem conhecimentos essenciais e capacidade de operacionalização dos conceitos no
domínio das democracias contemporâneas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the targets of the learning process as we provide the students with
a set of credible and updated texts, and with a pedagogy based both in "knowledge" and "knowledge about how to
perform", so that they will be able to get the essencial knowledge and the operation capacity about present
democracies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
I- Dalton, J. Russell, e Martin P. Wattenberg (orgs.), Parties Without Partisans. Political Change in Advanced
Industrial Democraties, Oxford, Oxford University Press.
II- Chambers, S. (2003), "Deliberative Democratic Theory", Annual Review of Political Science,vol.6,pp.307-326.
III- Castles, F. G., S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger , C. Pierson (2010), The Oxford Handbook of the Welfare State,
Oxford, Oxford University Press

Mapa IX - Desenho da pesquisa / Research design

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho da pesquisa / Research design

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Chaves Carreiras - 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria da Conceição Belchior - 20h
Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - 20h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Maria da Conceição Belchior - 20h
Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - 20h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Desenho da Pesquisa tem como objetivos principais fornecer aos estudantes de nível de
mestrado os instrumentos conceptuais e operativos fundamentais para o desenho de uma pesquisa em
ciências sociais. Tratando-se de uma unidade curricular comum a vários mestrados ela está desenhada para
o cumprimento de um objetivo final: apetrechar os estudantes para a elaboração de um projeto de pesquisa
próprio.
Para cumprir estes objetivos o programa está desenhado de forma a fornecer aos estudantes instrumentos
conceptuais de forma a familiarizá-los com:
1) Diferentes tipos e estratégias de investigação, pesquisa e seus requisitos teóricos, metodológicos e
técnicos para que possam vir a fazer escolhas adequadas;
2) Os principais problemas do desenho da pesquisa, desde a fase inicial, à conceptualização,
operacionalização, análise de resultados e sua exposição final.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit Research Design has as main goals to provide master students the fundamental
conceptual and operative tools for the design of a social sciences research. being a common curricular unit
to varied master courses, it is designed for the accomplishment of a final objective : to endow students with
the means to elaborate their own research project.
in order to accomplish these goals, the programme is designed in a way that provide students conceptual
students which will familiarise them with:
1) Different investigation, research and its theoretical, methodological and technical requirements, types and
strategies that enable to make the adequate choices
2) The main research design issues, from the beginning to conceptualisation, implementation, results
analysis and final presentation

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- A pesquisa empírica teoricamente orientada.
- A pesquisa social como 'problem solving': diagnósticos, avaliações.
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- Problemas da construção do objeto . Problema social/problema sociológico.
- Pedidos, encomendas e retraduções.
- A ética da investigação nos diferentes tipos de pesquisa.
2. ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO
- Pesquisa extensiva: grandes inquéritos. Exemplos
- Pesquisa intensiva (estudos de caso, pesquisa de terreno, observação participante, a abordagem
etnográfica).
- Os 'métodos combinados'.
- A investigação ação .
- Pesquisa comparativa: redes de pesquisa internacional; participação em grandes inquéritos e outros
estudos internacionais; problemas da comparação.
3. COMO DESENHAR UM PROJETO DE PESQUISA.
- Definição do tema, questões de partida.
- Conceptualização.
- Operacionalização e Observação.
- Análise de dados, resultados e conclusões.

6.2.1.5. Syllabus:
1. RESEARCH AS KNOWLEDGE ORIGINATOR. CONDITIONS, PROCEDURES.
- Theoretically oriented empirical research
- Social research as "problem solving": diagnoses, assessments.
- Object construction problems. Social problem/sociological problem.
- Requests, orders and retranslations.
2. RESEARCH STRATEGIES
- Extensive research: extended surveys. Examples.
- Intensive research (case studies, field research, participant observation, the ethnografical approach)
- The "combined methods"
- Investigation action
- Comparative research: international research networks; participation in extended surveys and other
international studies; comparison issues.
3. HOW TO DESIGN A RESEARCH PROJECT.
- Topic definition, starting questions.
- Conceptualisation.
- Implementation and observation.
- Data analysis, results and conclusions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular Desenho da Pesquisa tem como objetivoobjectivo principal fornecer aos alunos os
instrumentos conceptuais e operativos fundamentais para o desenho de uma pesquisa em ciências sociais.
Para cumprir este objetivo o programa está desenhado de forma a fornecer aos estudantes instrumentos
conceptuais de forma a familiarizá-los com: (i) diferentes tipos e estratégias de investigação, pesquisa e seus
requisitos teóricos, metodológicos e técnicos para que possam vir a fazer escolhas adequadas - matérias
desenvolvidas no Módulo 1 (PESQUISA COMO PRODUTORA DE CONHECIMENTO: CONDIÇÕES,
PROCEDIMENTOS) e no Módulo 2 (ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO); (ii) os principais problemas do
desenho da pesquisa, desde a fase inicial, à conceptualização, operacionalização, análise de resultados e sua
exposição final - matérias desenvolvidas no Módulo 3 (COMO DESENHAR UM PROJETO DE PESQUISA)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit Research Design has the main objetive of providing students the essential conceptual and
operative instruments for the design of a social sciences research. In order to accomplish this goal, the
programme is planned so as to provide students with conceptual tools that can familiarise them with: (i)
different types and strategies of investigation and research and its theoretical, methodological and technical
requirements, that enable to make the adequate choices - contents developed in Module 1 (RESEARCH AS
KNOWLEDGE ORIGINATOR: CONDITIONS, PROCEDURES) and in Module2 (RESEARCH STRATEGIES; (ii) the
main research design issues, from the beginning to conceptualisation, implementation, results analysis and
final presentation - contents developed in Module 3 (HOW TO DESIGN A RESEARCH PROJECT).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação implica por parte dos estudantes as seguintes modalidades de trabalho pessoal:
- Participação nas aulas;
- Leitura cuidadosa da bibliografia de trabalho;
- Apresentação sintética em aula do seu tema e objetivos de pesquisa;
- Elaboração de um projeto de pesquisa trabalho escrito final (individual).
A avaliação feita pelo docente é ponderada da seguinte forma:
- Assiduidade e participação nas aulas: 20%
- Exposição na aula: 20%
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- Elaboração de um projeto de pesquisa (trabalho individual final): 60%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation implies the following student work modalities:
- Class participation;
- Careful reading of the bibliography;
- Succinct class presentation of the topic and research goals;
- Elaboration of a research project final written paper (individual).
The teacher's evaluation is pondered as follows:
- Assiduity and class participation: 20%
- Class presentation: 20%
- Elaboration of a research project written paper (final individual work): 60

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A concretização do objetivo central da unidade curricular Desenho da Pesquisa, a saber, fornecer aos alunos
os instrumentos conceptuais e operativos fundamentais para o desenho de uma pesquisa em ciências
sociais, implica necessariamente uma abordagem que incorpore dois elementos distintos de avaliação. Em
primeiro lugar, temos a elaboração de um projeto de pesquisa que permitirá ao aluno experimentar diferentes
tipos e estratégias de investigação, bem como enfrentar os principais problemas do desenho da pesquisa,
desde a fase inicial, à conceptualização, operacionalização, análise de resultados e sua exposição final,
aplicados a um caso concreto (escolhido pelo aluno). Este projeto corresponderá a 60% da nota final. Em
segundo lugar, surge a conveniência em promover a forte participação e interação entre alunos, por forma a
estimular a reflexão coletiva e a partilha de opiniões, da qual decorre a apresentação oral e discussão do
projeto de pesquisa perante o professor e os colegas de curso (exercício que corresponde a 20% da nota
final), bem como a introdução na avaliação da assiduidade e participação ativa dos alunos nas aulas
(corresponde a 20% da nota final).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The attainment of the curricular unit of Research Design's essential objetive , that is, providing students the
fundamental conceptual and operative instruments for the design of a social sciences research, necessarily
implies an approach that incorporates two distinct assessment elements. In the first place, the elaboration of
a research project that allows the student to experiment different types of research strategies, as well as to tackle
the main issues of research design, from the initial phase to conceptualisation, implementation, results
analysis and final presentation, applied to a concrete case (chosen by the student). This project will
correspond to 60% of the final grade. In the second place, the convenience of promoting strong participation
and interaction among students, so as to encourage the collective reflection and opinion partaking, starting
point for the oral presentation and the research project discussion before the teacher and colleagues
(exercise which corresponds to 20% of the final grade), as well as the introduction of assiduity and ative
participation in evaluation (20% of the final grade).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Baptista, Myriam V. (2001) 'A investigação em serviço social' Ed. Veras, Lisboa/S. Paulo, Cpihts.
-Bryman, Alan e Duncan Cramer (1992) Análise de Dados em Ciências Sociais. Introdução às Técnicas
utilizando o SPSS, Oeiras.
-Gauthier, Benoît (2003), Investigação Social da problemática à colheita de dados, Loures, Ed Lusociência.
-Giddens, Anthony (2004),'Métodos de Investigação em Sociologia', em Sociologia (4ª edição, revista e
atualizada ), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 2-19; pp. 641-663.
-Oyen, Else, (1990), Comparative Methodology. Theory and practise in international social research, London,
Sage Publications, Sage Studies in International Sociology.
-Quivy, R. e L. Champenhoud, (2003), Manual de Investigação em Ciências Sociais, Lisboa, Gradiva.
-Schmitter, Philippe C. (2008). 'The design of social & political research', in Della Porta, Donatella e Michael
Keating (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspetive , Cambridge, C.
U. P.

Mapa IX - Sociedade civil e cidadania / Civil society and citizenship

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociedade civil e cidadania / Civil society and citizenship

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Pinto Leite Viegas - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principais objetivos de aprendizagem:
1. Conhecer e comparar os conceitos de sociedade civil de diferentes autores, nos diferentes aspetos: estrutura,
limites e funções
2.Perceber o papel das associações na sociedade civil, nas diferentes interpretações
3. Discutir as relações entre a sociedade civil, a cidadania e a democracia

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Key learning objectives:
1. to know and compare the concepts of civil society from different authors, in different aspects: structure,
functions and limits
2. realize the role of organizations in civil society, in different interpretations.
3. Discuss relations between civil society, citizenship and democracy

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Sociedade civil: concepções clássicas
1.1 A dualidade sociedade civil/estado no liberalismo clássico (Adam Smith,Locke, Hegel)
1.2 A relação entre sociedade civil e estado em K Marx
1.3 A sociedade civil como intermediação entre o estado e a esfera privada: Mointesquieu e Tocqueville
2 Concepções actuais
2.1 Surgimento e desenvolvimento da cidadania e da sociedade civil
2.2 Capital social e implicações cívicas: Robert Putman.
2.3 Sociedade civil, estado e mercado: Jean Cohen e Jeffrey Alexander
2.4 A sociedade civil e o debate na esfera pública: Habermas e Warren
2.5 Responsabilidades sociais dos cidadãos e comunitarismo: Amitai Etzioni e Robert Bellah
3 Debates actuais
3.1 Sociedade civil como espaço de integração ou como movimento de transformação social e política?
3.2 Fortalecimento da sociedade civil: a) em oposição ao Estado; b) como campo de treino para a participação
política.

6.2.1.5. Syllabus:
1 Civil society: classical conceptions
1.1 Duality civil society/State in classical liberalism (Adam Smith and Locke)
1.2 The relationship between civil society and State in K Marx
1.3 Civil society as intermediary between the State and the private sphere: Mointesquieu and Tocqueville
2 Current Conceptions
2. 1 Emergence and development of citizenship and civil society
2.2 Social Capital and civic implications: Robert Putman.
2.3 Civil society, State and market: Jean Cohen and Jeffrey Alexander
2.4 Civil society and the debate in the public sphere: Habermas and Warren
2.5 Social responsibilities of citizens and comunitarism: Amitai Etzioni and Robert Bellah
3 current discussions
3.1 Civil society as an area of integration or as movement of social transformation and politics?
3.2 Strengthening civil society:) as opposed to the State; b) as training camp for political participation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretende-se que os alunos tenham consciência da importância do conceito de sociedade civil e dos contributos
que daí podem advir para a cidadania. Para atingir esse objetivo é que se apresentam as diferentes teorias e
conceitos, desde as origem do pensamento políico moderno (breve referência ) até aos tempos atuais.
Num segundo momento apresentam-se algumas das problemáticas atuais sobre a sociedade civil e a cidadania,
bem como os principais resultados da investigação empírica neste campo, o que permite uma discussão alargada
na turma sobre estes temas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is intended that the students are aware of the importance of the concept of civil society and of the contributions
that might otherwise arise from misuse, for citizenship. To achieve this goal is showing the different theories and
concepts, since the origin of modern policy thinking (brief reference) up to current times. Secondly, some of the
current problems on the civil society and citizenship will be presented, as well as the main results of empirical
research in this field, which will allow a broader discussion in class about these topics.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas primeiras 6 aulas o docente indica bibliografia, expõe a matéria e tira dúvidas.
Nas restantes 4 aulas os alunos apresentam um tema a que se segue o debate na aula. Objectivos pedagógicos: 1)
criar competências de análise, organização do discurso e exposição oral; 2) desenvolver competências de debate;
3) fornecer informação ao docente sobre a eficácia da aprendizagem. Estas aulas servem, também, para a
classificação dos alunos.
I - Avaliação contínua:
1 Presença nas aulas (mínimo de 70%)
2 Apresentação de temas na aula,(com debate na turma)
3 Ensaio final sobre um tema dado pelo docente (pode haver discussão obrigatória)
Os pontos 1 e 2, conjuntamente, valem 30% da nota final O trabalho escrito final vale 70% na nota final (exige-se
nota positiva neste momento de avaliação).
II - Exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the first 6 lessons, the teacher indicates bibliography, exposes the matter and takes questions. In the remaining 4
classes, students have a theme that follows the debate in the classroom. Pedagogical objectives: 1) create analysis
skills, speech and oral exposure organization; 2) developing skills of debate; 3) provide information to staff about
the effectiveness of learning. These last classes serve, too, for the classification of students.
I-Continuous Assessment:
1 Presence in the classroom (minimum 70%)
2 Presentation of topics in the classroom, (with debate in class)
3 Final Essay on a topic given by the teacher (there may be mandatory discussion) points 1 and 2 together are
worth 30% of the final grade.Final written work is 70% on final grade (positive note is required at this time).
II-final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos teóricos e empíricos que os habilitem a expor um tema e a
discutir as diferentes problemáticas da cidadania e da sociedade civil.Para atingir esses objetivos é que se
combinam aulas teóricas com aulas práticas de exposição e debate. Nas aulas teóricas os alunos tomam
conhecimento com as teorias que se reportam a estas problemáticas. Nas aulas práticas os alunos têm a
oportunidade de exercitar competências de exposição oral e de debate. A combinação de trabalhos orais com
trabalhos escritos tem como objetivo o desenvolvimento de competências nas diferentes esferas de atuação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that students acquire theoretical and empirical knowledge enabling them to present a topic and
discuss the various problems of citizenship and civil society.To achieve these goals is that they combine lectures
with practical lessons of exhibition and debate. In theory the students become aware with the theories that relate to
these problems. In practical lessons students have the opportunity to exercise powers of oral exposure and debate.
The combination of oral works with written work has as objective the development of competences in the different
spheres of activity.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alexander,J(2006),The civil Sphere.Oxford:Oxford University Press.
Cohen,Jean,"Interpretating the notion of civil society",in M Walzer (ed)Toward a Global Civil
society.Providence:Bergham Books,pp 35-40.
Edwards,Bob,et all(2001),Beyond Tocqueville.Civil society and the Social Capital Debate in comparative
Perspective.Londres:Tufts University.
Foley,Michael e B Edwards (1996),"The paradox of civil society", Journal of Democracy,7.3,pp38-53.
Putman,Robert(1995)"Bowling alone:America, Declining Social Capital"; Journal of Democracy,nº6,vol1,pp 65-78.
Viegas,J M Leite e S Santos(2010),"Envolvimento dos cidadãos e dos parlamentares nas associações",in A Freire e
J M L Viegas(orgs), Representação Política.O caso português em perspectiva comparada. Lisboa:Sextante Editora.
Warren,Mark(2004),"Que tipo de sociedade civil é melhor para a democracia?",in JM L Viegas et all(orgs),
Democracia: novos desafios e novos horizontes. Oeiras: Celta.

Mapa IX - Eleições, partidos e representação política / Elections, parties and political representation

6.2.1.1. Unidade curricular:
Eleições, partidos e representação política / Elections, parties and political representation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Farelo Lopes - 11h
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
André Renato Leonardo Neves Santos Freire - 9h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
André Renato Leonardo Neves Santos Freire - 9h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de capacidade para dominar a literatura teórica teórico-empírica básica sobre as eleições, os
sistemas eleitorais e os partidos, bem como para estruturar um projecto de investigação em torno destes tópicos.
Pretende-se ainda incentivar a sua capacidade de comunicar oralmente os resultados das pesquisas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with the ability for controling the theoretical and theoretical-empirical literature about
elections, electoral systems and political parties,as well as for structuring and materializing a research project.
Another target consists on increasing the capacity for communicating orally the results of their researches.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Representação política.
1.1 Tipos de representação.
1.2 Como medir a representação política?
II- Sistemas eleitorais e representação política
2.1 As grandes famílias de sistemas eleitorais.
2.2 Sistemas eleitorais, modelos de democracia e influência dos eleitores sobre o processo político.
2.3 Os sistemas eleitorais e a qualidade da representação política.
III- Partidos políticos e representação política
3.1 Tipos de partidos desde a II Guerra mundial na perspectiva da representação política.
3.2 Sinais da "crise" contemporânea dos partidos.
3.3 Codicionantes estruturais da "crise" dos partidos.
3.4 A "crise" vista do interior dos partidos.
3.5 No futuro: uma nova divisão de trabalho entre partidos, grupos de interesses e movimentos sociais?
3.6 Tentativas institucionais de contenção da erosão social dos partidos.

6.2.1.5. Syllabus:
I- Political representation.
1.1 Models and styles of representation.
1.2 How to estimate the political representation?
II- Electoral systems and political representation.
2.1 The main kinds of electoral systems.
2.2 Electoral systems, models of democracy and the influence of the electors on the political process.
2.3 The electoral systems and the quality of the political representation.
III- Political parties and political representation.
3.1 Types of parties since de Second World II, in the perspective of the political representation.
3.2 Signs of the present "crisis" of the parties.
3.3 The structural conditioning of the "crisis" of the parties.
3.4 The "crise" seen from the interior of the parties.
3.5 Institutional attempts for containing the social erosion of the parties.
3.6 In the future: a new division of labour between parties and pressure groups and social movements?

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa subdivide-se em três partes, duas das quais proporcionam uma visão aprofundada dos dois elementos
institucionais fulcrais do processo de representação política entre eleitores e representantes, cabendo à restante
elucidar o tema da representação política nas vertentes teórica e metodológica. O programa também contempla a
análise comparada, a qual proporciona uma visão mais abrangente da unidade de estudo, incluindo os problemas
e dificuldades dos processos e instituições de representação política no mundo contemporâneo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
the plan includes three parts, providing two of them a deep view about the crucial institutional segments in the
process of political representation beetween electors and representatives, while the remaining part is charged with
the task of clarifying the political representation in terms of theory and method. The plan also includes a
comparative analysis, which provides a more comprehensive view about the process of representation, the
elections and the parties, including their problems and difficulties in the present changing times.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas desdobram-se em aulas de exposição da matéria pelo docente (aulas teóricas e teórico-práticas) e aulas
de apresentação de trabalhos e de discussão pelos alunos (seminários). Durante as aulas e na fase de preparação
dos ensaios escritos os alunos serão orientados pelos docentes com vista ao modo de estruturação dos projectos
de investigação.
Avaliação:
a) assiduidade e participação nas aulas (assiduidade mínima exigida: 60% das aulas) - ponderação de 20% para a
média final; b)apresentação oral de um texto na aula - ponderação de 30% para a média final; c)
elaboração de um ensaio escrito onde os alunos deverão procurar estruturar um projecto de investigação, com
especial ênfase para a revisão da literatura - ponderação de 50% para a média final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical or theoretical-pratical lessons correspond to a process of learning led by the teacher, though
opened to the participation of the students, while the seminars consist in the spoken presentations by the students
and the subsequent discussions. During the lessons and the preparation of the written essay the students will be
provided with some guidance in order to achieve the structuring of the research project.
Evaluation
a) assiduousness and participation in the lessons, b) a spoken presentation of one or more topics of the plan by a
small group (however with individual mark); c) a written essay in which the students will try to structure a research
project, falling upon the revision of the literature on the matter.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodolias de ensino são coerentes com os objectivos de aprendizagem na medida em que colocam à
disposição dos alunos uma literatura qualificada e actual, que estes podem assimilar mediante aulas professorais
e quando da preparação de provas orais e escritas. A capacidade de estruturar um projecto de investigação deve
revelar-se na prova escrita, seguindo a orientação dos docentes, ao passo que a capacidade de comunicação oral
é praticada via as exposições orais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the ends of the learning process as we provide the students with a
qualified and updated literature which can be assimilated through professoral lessons and the preparation of the
spoken and written tests. The ability for structuring a rechearch project is a target intrinsic to the written test,while
the ability for oral comunication can be exercised through the oral tests.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Partes I e II:
Freire, André (editor) (2011), Eleições e Sistemas Eleitorais no século XX Português: Um Balanço
Histórico e Comparativo, Lisboa, Colibri.
Freire, André (editor) (2012), O Sistema Político Português, séculos XIX-XXI: Continuidades e Ruturas, Coimbra,
Almedina

Parte III
Diamond,Larry,e Richard Gunther(orgs.) (2002), Political Parties and Democracy, Baltimore,The Johns Hopkins
University Press.
Katz,Richard,e Peter Mair(1995),"Changing Models of Party Organization and Party Democracy", Party
Politics,1:1,pp.5-28.

Mapa IX - Dissertação em ciência política / Master dissertation in political science

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação em ciência política / Master dissertation in political science

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Pinto Leite Viegas - 29h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias - 5h OT
Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - 5h OT
Ana Maria da Conceição Belchior - 5h OT
André Renato Leonardo Neves Santos Freire - 5h OT
António Jorge Pais Costa Pinto - 5h OT
António Maria Bustorff de Dornelas Cysneiros - 5h OT
Fernando Manuel Farelo Lopes - 5h OT
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João António Salis Gomes - 5h OT
Joaquim Domingos Gil Nave - 5h OT
Juan Pedro Mozzicafreddo - 5h OT
Luís Francisco dos Santos Gomes de Carvalho - 5h OT
Maria Helena Chaves Carreiras - 5h OT
Marina Castelo Branco Costa Lobo Lains - 5h OT
Paulo José Fernandes Pedroso - 5h OT
Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira - 5h OT
Sérgio Vital Braz Caramelo - 5h OT

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias - 5h OT
Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - 5h OT
Ana Maria da Conceição Belchior - 5h OT
André Renato Leonardo Neves Santos Freire - 5h OT
António Jorge Pais Costa Pinto - 5h OT
António Maria Bustorff de Dornelas Cysneiros - 5h OT
Fernando Manuel Farelo Lopes - 5h OT
João António Salis Gomes - 5h OT
Joaquim Domingos Gil Nave - 5h OT
Juan Pedro Mozzicafreddo - 5h OT
Luís Francisco dos Santos Gomes de Carvalho - 5h OT
Maria Helena Chaves Carreiras - 5h OT
Marina Castelo Branco Costa Lobo Lains - 5h OT
Paulo José Fernandes Pedroso - 5h OT
Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira - 5h OT
Sérgio Vital Braz Caramelo - 5h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos específicos decorrem logicamente dos que foram enunciados a nivel geral:
1- saber fazer e apresentar uma revisão de literatura
2- distinguir revisão de literatura de quadro teórico de análise
3- Características a que devem obedecer os objetivos de investigação
4- O que são hipóteses e como devem ser formuladas
5- Como definir uma estratégia metodológica tendo em atenção os objetivos e as hipóteses
6- Como fazer a apresentação e redação dos resultados de investigação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The specific objectives arising logically from that were set out the General level:
1-learn to make and submit a literature review
2-distinguish literature review of theoretical framework of analysis
3-characteristics which must be met by research goals
4-What are hypotheses and how they should be formulated
5-How to define a methodological strategy taking into account the objectives and hypotheses
6-How to make the presentation and writing of research results

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa desenvolve-se nas seguintes etapas:
1ª aula: apresentação da UC, objectivos e metodologia de trabalho
2ª aula: recomendações relativamente ao estabelecimento dos objectivos, das hipóteses e da metodologia de
pesquisa empírica.
3ª aula: recomendações relativamente á análise de dados e á apresentação do relatório final;
4ª á 7ª aula: exposição pelos alunos do seu projeto de pesquisa, a que se seguirá a discussão em turma;
8ª á 12ª aula: apresentação pelos alunos dos desenvolvimentos do seu projecto de pesquisa empírica, a que se
seguirá a discussão em turma.

6.2.1.5. Syllabus:
The program develops the following steps:
1fst lesson: presentation of UC, objectives and methodology of work;
2nd lesson: recommendations concerning the establishment of objectives, hypotheses and empirical research
methodology;
3rd lecture: recommendations with regard to the processing of data and preparation of a final report will 7th
classroom;
4th to 7th lesson: exhibition by students of his research project, after discussion in class;
8th will be the 12th lesson: presentation by the students of the developments of its draft empirical research, after
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discussion in class.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo desta UC é que os alunos realizem com sucesso uma pesquisa empírica e, depois, possam escrever a
sua dissertação. Os conteúdos estão de acordo com esse objetivo principal porque pretendem dar ensinamentos
úteis, quer teórico-metodológicos quer de índole mais prática, para a realização das diferentes etapes da pesquisa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of this UC is for students to perform successfully an empirical research and then to write your
dissertation. The contents are according to this main goal because they give useful lessons, both methodological
and theoretical-practical character, for the implementation of the various etapes of the search

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão todas em seminário. Interessa desenvolver competências de pesquisa, de exposição e de
discussão em grupo. A exposição nas aulas das pesquisas dos alunos, bem como dos desenvolvimentos
empíricos realizados, deverá ser feita com a ajuda de meios áudio visuais. A discussão conjunta possibilita a
posterior incorporação no trabalho de cada um dos alunos dos contributos resultantes dessa discussão.
Um júri, expressamente nomeado para tal, irá avaliar a dissertação apresentada pelo mestrando. A classificação
atribuída por este júri será a nota final desta UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes are all in the seminar. Interested in developing research skills, exposure and group discussion. The
exhibition in the classes of students ' research, as well as empirical developments undertaken, should be done with
the help of audio-visual media. Joint debate allows later incorporation into the work of each of the students of the
contributions resulting from this discussion.
A jury, expressly appointed to do so, will evaluate the dissertation submitted by the students. The classification
assigned by the jury will be the final note this UC.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas desta UC são seminariais em que os mestrandos expõem os seus projetos de pesquisa, que depois são
objeto de discussão na turma com o docente e os outros alunos. Depois da primeira exposição os alunos
reelaboram o seu projeto, tendo em atenção as críticas feitas, e fazem posteriormente uma segunda exposição com
o seu projeto mais desenvolvido e elaborado. Todo este processo interativo permite corrigir erros, melhorar
processos e realizar um projeto de pesquisa com mais qualidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lessons of this UC are seminariais in which the master students expose their research projects, which are then
discussed in class with the teacher and other students. After first exposure students re-focus your project, taking
into account the criticisms, and later a second display with your project more developed and elaborated. All this
interactive process enables you to fix errors, improve processes and carry out a research project with more quality.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1 Albarello, Luc et al. (1997), Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais, Lisboa, Gradiva.
2 Beck, Michael S. Lewis (1995), Data Analysis: An Introduction, Thousand Oaks, Sage.
3 Brady, Henry E. and David Collier (2004) Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools Shared Standards, Lanham,
Rowman & Littlefield Publishers.
4 Bryman, Alan (2004,2001), Social Reseach Methods. Oxford: Oxford University Press.
5 Burgess, Robert G. (1997), A pesquisa de terreno. Uma Introdução. Oeiras: Celta.
6 Foddy, William (1996), Como Perguntar. Teoria e Prática da Construção de Perguntas para Entrevistas e
Questionários, Oeiras: Celta.
7 Peters, Guy B. (1998), Comparative Politics. Theory and Methods, New York: New York University Press.
8 Scott, John (1990), A Matter of Record. Documentary Sources in Social Research, Cambridge, Polity Press.

Mapa IX - Análise de Dados em Ciências Sociais / Data Analysis for the Social Sciences

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Dados em Ciências Sociais / Data Analysis for the Social Sciences

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Durães Ávila - 20h
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC de introdução à análise de dados em ciências sociais, pretende-se proporcionar aos alunos as seguintes
aprendizagens (OA):
OA1: Construção e gestão de bases de dados em SPSS
OA2: Planeamento e realização de operações de transformação / construção de variáveis com o SPSS
OA3: Compreensão das principais medidas de estatística univariada em ciências sociais
OA4: Compreensão dos principais instrumentos de análise bivariada em ciências sociais
OA5: Realização, no SPSS, de diferentes métodos de estatística univariada e bivariada
OA6: Construção de tabelas e gráficos para sistematização de resultados da análise univariada e bivariada
OA7: Desenvolvimento de competências de interpretação de resultados de análises quantitativas de dados
OA8: Desenvolvimento de competências de base em análise quantitativa de dados que apoiem sua a utilização, por
parte dos alunos, em contextos de investigação, ou de formação avançada.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This UC is intended to provide students with the following learning objectives (LO):
LO1: Construction and management of databases using SPSS
LO2: Planning and conducting operations to transform / construct new variables with SPSS
LO3: Understanding the key concepts in univariate statistic for social sciences
LO4: Understanding the main instruments and concepts of bivariate statistic in social sciences
LO5: Use SPSS to undertake different methods of univariate and bivariate
statistics
LO6: Develop student skills to design and construct tables and charts to systematize the results of univariate and
bivariate analysis
LO7: Improve skills for the correct interpretation of results in quantitative data analysis.
LO8: Development of basic skills in quantitative data analysis to support their future use in research settings

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução à análise quantitativa de dados em Ciências Sociais
2.Do inquérito por questionário à análise de dados: a)Tipos de perguntas e de variáveis b)Codificação das
respostas c)As não respostas
3.O SPSS como ferramenta de trabalho na análise quantitativa. a)Apresentação do programa; b)Construção de uma
base de dados em SPSS; c)Transformação de variáveis: Recodificação de variáveis e construção de novas
variáveis
4.Análise univariada: a)Tabelas de frequências b)Representações gráficas c) Medidas de tendência central
d)Medidas de dispersão e)Aplicações com o SPSS f)Modos de apresentação e discussão dos resultados
5.Análise bivariada: a)Tabelas de contingência b)Comparação de médias
c)Medidas de associação e correlação d)Representações gráficas e)Aplicações com o SPSS f)Modos de
apresentação e discussão dos resultados
6.Introdução aos testes de hipóteses: a)Teste de independência de qui-quadrado b) Aplicações com o SPSS
c)Modos de apresentação e discussão de resultados

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to quantitative data analyis in the social sciences
2. Questionnaire and data analysis - a)Types of questions and variables; b)Data Coding; c)Missing data
3. SPSS: a tool in quantitative data analysis - a)Presentation of the program; b)Construction of a database in SPSS;
c)Transformation of variables: recoding variables and construction of new variables
4. Univariate analysis - a)Frequency Tables; b)Graphical representations; c)Measures of central tendency;
d)Measures of dispersion; e)Applications with SPSS; f)Forms of presentation and discussion of results
5. Bivariate analysis - a)Contingency tables; b)Comparing means; c)Measures of association and correlation;
d)Graphical representations; e)Applications with SPSS; f)Forms of presentation and discussion of results
5. Introduction to hypothesis testing - a)The chi-square test; b)Applications with SPSS; c)Forms of presentation
and discussion of results

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da UC são alcançados com os conteúdos programáticos propostos como se demonstra em seguida:
OA1: pontos 2, 3ª e 3b do programa
OA2: ponto 3c do programa
OA3: ponto 4 do programa
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OA4: ponto 5 do programa
OA5: pontos 4e e 5e do programa
OA6: pontos 4e e 5e do programa
OA7: pontos 4f, 5f e 6f do programa
OA8: pontos 1, 2, 3, 4, 5, 5 do programa

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of UC are achieved with the proposed program as demonstrated below:
OA1: itens 2, 3ª and 3b of the program
OA2: item 3c of the program
OA3: item 4 of the program
OA4: item 5 of the program
OA5: itens 4e and 5e of the program
OA6: itens 4e and 5e of the program
OA7: itens 4f, 5f and 6f of the program
OA8: itens 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of the program

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A concretização dos objectivos da unidade curricular faz-se por meio de aulas teórico-práticas, aulas práticas e
trabalho pessoal dos alunos.
As aulas teórico-práticas visam a apresentação dos conceitos estatísticos e a interpretação de exemplos.
As aulas práticas visam: desenvolver os conhecimentos e as competências dos alunos relativamente à utilização
do software SPSS.
O trabalho pessoal dos alunos consiste na frequência das aulas e participação efetiva nelas, e no estudo
individual.
O processo de avaliação inclui um exercício individual em sala de aula e um relatório individual.
O exercício individual será realizado com recurso ao SPSS (50% da classificação).
O trabalho individual consiste na realização de um pequeno relatório de análise de dados (máximo 12 páginas, sem
anexos), elaborado a partir de uma base de dados e de um enunciado disponibilizados pela equipa docente (50%
da classificação).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The achievement of the objectives of the course is done through theory practices lessons and practical lessons,
and personal work of students.
1. The theory practices lessons are aimed to the presentation of statistical concepts and interpretation of many
examples.
2. The practical classes are aimed at: the development of the knowledge and skills to the use of SPSS software.
The students' personal work consists of class attendance and active participation in them, and individual study.
The evaluation process includes an individual exercise and an individual data analysis report.
The exercise will be conducted in the classroom using SPSS (50% final classification).
The report involves carrying out a small data analysis report (maximum 12 pages), drawn from a database provided
by the teaching staff (50% final classification).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As diferentes metodologias de ensino permitirão alcançar os objectivos de aprendizagem (AO) definidos, como se
demonstra em seguida:
- As aulas teórico-práticas destinadas à apresentação dos conceitos estatísticos e a interpretação de diversos
exemplos, assim como aos modos de apresentação e discussão de resultados permitirão alcançar os seguintes
objectivos de aprendizagem: OA3, OA4, OA7 e OA8
- Nas aulas práticas serão desenvolvidos os conhecimentos e as competências dos alunos relativamente à
utilização do software SPSS o que permitirá alcançar os seguintes objectivos de aprendizagem: OA1, OA2, OA5 e
OA6

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The different teaching methodologies will enable the achievement of the learning objectives (LO) defined, as shown
below:
- The theory practices lessons with presentation of statistical concepts and interpretation of examples, as well as of
the modes of presentation and discussion of results, will enable the achievement of the following learning
objectives: LO3, LO4, and LO7 LO8
- Practical classes oriented to the development of the knowledge and skills of students in the use of SPSS software
will enable the achievement of the following learning objectives: LO1, LO2, LO5 and LO6

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bryman, Alan e Duncan Cramer (2003), Análise de dados em Ciências Sociais. Introdução às Técnicas Utilizando o
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SPSS para Windows, Oeiras, Celta Editora, 3ª ed.
Bryman, Alan (2012), Social Research Methods, Oxford, Oxford University Press (4ª ed.)
Laureano, Raul, Maria do Carmo Botelho (2010), SPSS, O Meu Manual de Consulta Rápida, Lisboa, Sílabo.
Maroco, J. (2011), Análise Estatística com utilização do SPSS, Lisboa, Edições Sílabo, 5ª ed.
Maroco, J. e R. Bispo (2003), Estatística aplicada às ciências sociais e humanas, Lisboa, Climepsi Editores.
Reis, E. (2008), Estatística Descritiva, Lisboa, Sílabo, 7ª ed.

Mapa IX - Estágio em Ciência Política / Internship in Political Science

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio em Ciência Política / Internship in Political Science

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Renato Leonardo Neves Santos Freire - 4h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O Estágio em Ciência Política tem como primeiro objectivo fornecer aos alunos um contacto directo com o mundo
do trabalho e a formar profissionais que venham a intervir na área da ciência política com competências teóricas e
metodológicas apreendidas ao longo do curso. Além disso, pretende-se que o aluno desenvolva parte da sua
dissertação (mestrado) ou da sua tese (doutoramento) em contexto profissional adequado, nomeadamente
providenciando o acesso a dados e contactos importantes para o efeito.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The first main objective of the Political Science Internship is to provide students with direct contact with the
professional world and to train professionals to intervene in the political science field, with learned theoretical and
methodological competences. Additionally, it is intended that the student develops part of his/her dissertation
(Master ) or of his/her thesis (Phd) in adequate professional context, namely by providing access to data and
contacts that can be of invaluable interest for that purpose.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Organização do processo de colocação dos alunos em estágio (tendo em conta os protocolos de estágio que o
Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas tem com várias instituições)
a. Informar e esclarecer sobre os domínios de intervenção profissional
b. Contactar instituições que podem conceder estágios
c. Elaboração de cartas de apoio e suporte ao estágio
d. Identificação do local de acolhimento do período prático de aprendizagem
2. Formalização do estágio
a. Elaboração de protocolo de estágio com a entidade externa
b. Identificação do orientador profissional
c. Definição do plano de estudos e correspondente aplicação profissional
d. Definição dos objectivos e perspectivas laborais
3. Conhecimento actual e aprofundado do contexto para uma maior adequação do sistema educativo à actividade
socioprofissional
a. Acompanhamento regular do estagiário
b. Orientação do relatório de estágio
c. Reflexão e aperfeiçoamento da experiência

6.2.1.5. Syllabus:
1.Organization of the process of placing students in internships (taking into account the internship protocol that
the DPSPP has with several institutions)
a.Inform and clarify about the professional intervention areas
b.Contact institutions that can provide internships
c.Preparation of letters of support and assistance to internship
d.Identification of the place for the practical learning period
2.Internship formalization
a.Elaboration of the internship protocol with the external institution
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b.Identification of the vocational guidance officer
c.Study plan definition and corresponding professional application
d.Objective definition and job prospects
3.Current and thorough knowledge of the context for bringing the educational system to the social and professional
activity
a.Regular monitoring of the trainee
b.Guidance for the internship report
c.Reflection and refining of experience
4.Planning and preparing the internship report

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Estágio em Ciência Política tem como primeiro objectivo fornecer aos alunos um contacto directo com o mundo
do trabalho e a formar profissionais que venham a intervir na área da ciência política com competências teóricas e
metodológicas apreendidas ao longo do curso. Além disso, pretende-se que o aluno desenvolva parte da sua
dissertação (mestrado) ou da sua tese (doutoramento) em contexto profissional adequado, nomeadamente
providenciando o acesso a dados e contactos importantes para o efeito.
O estágio será definido em conjunto com a instituição do acolhimento. A participação do aluno no estágio
contribui para a construção do seu percurso académico. Tendo em conta o tema da dissertação/tese que o aluno
pretende desenvolver, as instituições disponíveis para o acolher e as preferências do aluno, o Professor da
unidade curricular tomará a decisão final quanto à instituição em que o aluno fará o estágio.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first main objective of the Political Science Internship is to provide students with direct contact with the
professional world and to train professionals to intervene in the political science field, with learned theoretical and
methodological competences. Additionally, it is intended that the student develops part of his/her dissertation
(Master ) or of his/her thesis (Phd) in adequate professional context, namely by providing access to data and
contacts that can be of invaluable interest for that purpose.
The internship will be defined along with the hosting institution. The student's participation in the internship is
extremely important to the academic path. Taking into account the subject of the dissertation/thesis that the
student intends to develop, the institutions available to receive students, and the preferences of the student, the
final decision on the institution where the internship will take place relies on the Professor of the present course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino assentam no ajuste entre a formação científica com uma formação aplicada em
contexto profissional de trabalho.
O relatório de estágio poderá privilegiar mais a vertente institucional ou poderá consistir mais num trabalho
desenvolvido no âmbito de um projecto de investigação.
No final a entidade profissional deverá responder a um pequeno questionário em que avalia as práticas
profissionais e a aprendizagem do estagiário.
A avaliação será feita fundamentalmente com base no relatório de estágio (10-15 páginas) com os seguintes
elementos:
a) Caracterização do contexto institucional (história, organização, políticas e serviços, actividades, estrutura
orgânica e funcionamento)
b) Enquadramento do local do estágio.
c) Descrição das actividades desenvolvidas (funções, responsabilidades, agentes, processos de trabalho,
metodologias utilizadas)
d) Balanço crítico e teoricamente fundamentado
e) Bibliografia

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies are focused on the adjustment between scientific training, and training applied to the work
context.
The internship report will focus more on the institutional dimension or more on a research project.
In the end, the institution should answer an evaluation form with the assessment of the trainee's professional
practices and learning.
Evaluation will be mainly based on the internship report (10-15 pages) which must include:
a) Characterization of the institutional context (history, organization, policies and services, activities, organizational
structure and functioning)
b) Information of the internship site (area, section, department, division)
c) Description of activities (roles, responsibilities, agents, work processes, methodologies)
d) Critical and theoretical review
e) Bibliography

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Uma avaliação global do estágio assenta na promoção da prática profissional e/ou de investigação num ambiente
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de trabalho aplicado ao conhecimento aprofundado de instituições /organizações que desenvolvem e participam
no processo de definição, execução ou resolução de problemas na área da Ciência Política. Compete ao supervisor
do estágio acompanhar a evolução do estágio e diligenciar pela prossecução dos objectivos e do programa de
estágio. O acompanhamento regular do estagiário permite o acesso permanente aos trabalhos em
desenvolvimento.
A experiência de trabalho proporcionada pelo estágio poderá facultar a oportunidade para uma reflexão crítica
sobre a definição de problemas e soluções na área da Ciência Política. Igualmente importante e que devem ser
realçadas são as dimensões éticas e deontológicas do estágio.
O estágio insere-se no contexto de um conjunto de unidades curriculares (e de diferentes ramos de especialidade:
doutoramento) do Mestrado ou Doutoramento em Ciência Política, pelo que o estágio deverá, na medida do
possível, compatibilizar-se com a área de especialização em que o aluno se insere.
O estágio deverá ter a duração mínima de 300 horas, podendo ser aproveitado o período de verão para estágios
internacionais ou estágios desenvolvidos em locais distantes. O relatório de estágio deverá ser apresentado nos
períodos de avaliação que constam no calendário lectivo da Escola de Sociologia e Políticas Públicas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The internship's global evaluation is based on the promotion of professional practice and /or research practice in a
work environment applied to develop the definition of problems and correspondent solutions in Political Science.
The internship supervisor monitors the internship evolution and ensures the delivery of objectives and of the
internship programme. Regular monitoring allows permanent access to work in progress.
The internship work experience can provide the opportunity to critical reflection on the definition of problems and
solutions in Political Science. The internship's ethical and deontological dimensions should also be emphasized.
The internship is within the context of a set of modules (and multiple specialization areas: Phd) of the Master or the
Phd in Political Science, and the internship should correspond to the student's area of specialization.
The internship must have a minimum of 300 hours, and the summer period can be used to international or distant
site internships. The internship report should be delivered in the evaluation periods, planned by the academic
calendar of Escola de Sociologia e Políticas Públicas (Sociology and Public Policy School).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boix, Carles, e Stokes, Susan (editors) (2007), The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford, Oxford
University Press.
Dandoy, Régis (ed.) (2010), Science politique et actualité: l'actualité de la science politique, Academia Bruylant,
Louvain-la-Neuve, Collection Science politique, n° 11.
Evera, Stephen van (1997), Guide to Methods of Students of Political Science, Ithaca, Cornell University Press.
Goodin, R.E., e Klingemann, H.-D. (1996), A New Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press.
Martinez, Deirdre (2009), Washington Internships: How to Get Them and Use Them to Launch Your Public Policy
Career, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press.
Reeher, Gant, e Mariani, Mack (2002), The Insider's Guide To Political Internships: What To Do Once You're In The
Door, Nova Iorque, Basic Books.
Rowh, Mark (2003),Great Jobs for Political Science Majors, Nova Iorque, McGraw-Hill.

Mapa IX - Métodos de Análise de Multimédia / Multimedia Analysis Methods

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Análise de Multimédia / Multimedia Analysis Methods

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso - 0h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Miguel Pereira Neto - 20h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Miguel Pereira Neto - 20h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Abordar questões de tipo, rigor e condições de aplicabilidade de um método, bem como a natureza das
conclusões às quais pode apontar.
- Consolidar conhecimentos sobre métodos de análise de conteúdo aplicados aos media
- Reflectir criticamente sobre a escolha de um método, e a sua adequação a um objecto empírico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- The ability to address questions of type, precision and applicability preconditions of a specific method, as well as
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the nature of the insights it renders possible.
- The strengthening of student's knowledge of content analysis methods applied to media.
- The strengthening of student's reflexive capacities over the choice of an appropriate method to a given empirical
object.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A análise de conteúdo aplicada aos media na sociedade em rede: contexto, desafios, problemas e soluções
2 Limitações da dicotomia análise quantitativa/qualitativa: holismo e contextualização
3 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de imprensa
4 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de rádio
5 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de televisão
6 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de fotografia
7 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de cinema
8 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de som
9 Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de media nativos digitais
10 Seminário de apresentação/discussão do trabalho desenvolvido pelos alunos

6.2.1.5. Syllabus:
1 Content analysis applied to the media in the network society: context, challenges, problems and solutions
2 Limitations of the dichotomy quantitative / qualitative analysis: holism and contextualization
3 Presentation and discussion of a case study of content analysis of the printed press
4 Presentation and discussion of a case study analysis of radio content
5 Presentation and discussion of a case study analysis of television content
6 Presentation and discussion of a case study of content analysis of photography
7 Presentation and discussion of a case study of content analysis of film
8 Presentation and discussion of a case study of content analysis of sound
9 Presentation and discussion of a case study of content analysis of native digital media
10 Seminar presentation / discussion of the work developed by students

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Problematizar a panóplia de oferta de métodos, indicando as suas respectivas vantagens e desvantagens, forças e
fraquezas, profundidades e propósitos.

-A análise de conteúdo aplicada aos media na sociedade em rede: contexto, desafios, problemas e soluções
-Limitações da dicotomia análise quantitativa/ qualitativa: holismo e contextualização
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de imprensa
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de rádio
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de televisão
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de fotografia
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de cinema
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de som
-Apresentação e discussão de um estudo de caso de análise de conteúdo de media nativos digitais
-Seminário de apresentação/discussão do trabalho desenvolvido pelos alunos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
An address of the diversity of methods available, indicating their respective advantages and disadvantages,
strengths and weaknesses, depths and purposes.

- Content analysis applied to the media in the network society: context, challenges, problems and solutions
- Limitations of the dichotomy quantitative / qualitative analysis: holism and contextualization
- Presentation and discussion of a case study of content analysis of the printed press
- Presentation and discussion of a case study analysis of radio content
- Presentation and discussion of a case study analysis of television content
- Presentation and discussion of a case study of content analysis of photography
- Presentation and discussion of a case study of content analysis of film
- Presentation and discussion of a case study of content analysis of sound
- Presentation and discussion of a case study of content analysis of native digital media
- Seminar presentation / discussion of the work developed by students

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas construídas a partir da apresentação, discussão e avaliação de estudos de caso, designadamente dos
diferentes métodos utilizados para análise de media.
Avaliação - Um trabalho final, entregue no fim do semestre, de uma das seguintes modalidades:
a) ensaio ou trabalho de aprofundamento temático;
b) projecto de pesquisa/análise, ou de estudo de caso.

58 de 93



A nota final terá como base o seguinte cálculo:
a) trabalho individual: 80%
b) participação em aula: 20%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes focused on the presentation, discussion and validation of case studies, namely of different methods used
in the analysis of media content.
Evaluation:
A final work, due in the end of the semester, of one of the following types:
a) an essay or paper;
b) a research or case-study project.
The final grade will be based on the following:
a) individual work: 80%
b) participation in class: 20%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Abordar questões de tipo, rigor e condições de aplicabilidade de um método, bem como a natureza das conclusões
às quais pode apontar.
- Aulas construídas a partir da apresentação, discussão e avaliação de estudos de caso, designadamente dos
diferentes métodos utilizados para análise de media.

Consolidar conhecimentos sobre métodos de análise de conteúdo aplicados aos media
- Aulas construídas a partir da apresentação, discussão e avaliação de estudos de caso, designadamente dos
diferentes métodos utilizados para análise de media.

Reflectir criticamente sobre a escolha de um método, e a sua adequação a um objecto empírico.
- Aulas construídas a partir da apresentação, discussão e avaliação de estudos de caso, designadamente dos
diferentes métodos utilizados para análise de media.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to address questions of type, precision and applicability preconditions of a specific method, as well as
the nature of the insights it renders possible.
- Classes focused on the presentation, discussion and validation of case studies, namely of different methods used
in the analysis of media content.

The strengthening of student's knowledge of content analysis methods applied to media.
- Classes focused on the presentation, discussion and validation of case studies, namely of different methods used
in the analysis of media content.

The strengthening of student's reflexive capacities over the choice of an appropriate method to a given empirical
object.
- Classes focused on the presentation, discussion and validation of case studies, namely of different methods used
in the analysis of media content.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Berger, A. (2010), Media and Communication Research Methods: an Introduction to Qualitative and Quantitative
Approaches, Sage.
Deacon, D., Pickering, M., Golding, P., Murdock, G. (2007), Researching Communications: A Practical Guide to
Methods in Media and Cultural Analysis, Bloomsbury Publishing.
Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R., Newboldm, C. (1998), Mass Communication Research Methods, MacMillan.
Lorio, S. (2003), Qualitative Research into Journalism: Taking it to the Streets, Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Lombard, M., Synder-Duch, J., Bracken, C. C. (2003), “Content analysis in mass communication: assessment and
reporting of intercoder reliability”, Human Communication Research, 29, 469-472.
O'Sullivan, T., Dutton, B., Rayner, P. (1994), Studying the media : an introduction, Edward Arnold.
Riffe, D., Lacy, S., Fico, F. (1998), Analysing media messages: Using quantitative content analysis in research,
Erlbaum.
Selby, K., Cowdery, R. (1995), How to study television, Macmillan.

Mapa IX - Métodos de Inquirição Online / Inquiry Methods Online

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Inquirição Online / Inquiry Methods Online
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves - 2h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Tiago José Ferreira Lapa da Silva - 18h

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Tiago José Ferreira Lapa da Silva - 18h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudos da Internet e TIC apresenta novas possibilidades e desafios para as ciências sociais. A UC Métodos de
Inquirição Online pretende dotar os discentes com competências para avaliar criticamente a análise empírica da
Internet.
A UC inclui a exploração e aplicação por parte dos discentes dos métodos de pesquisa social emergentes no
estudo da Internet e das redes comunicacionais.
O trabalho curricular inclui o desenho e aplicação de pelo menos um método de inquirição online.
O discente que complete com sucesso esta UC deverá:
OA1. Definir as relações entre a teoria, as questões de pesquisa e os dados empíricos obtidos online.
OA2. Identificar os pontos fortes e fracos de diferentes abordagens metodológicas.
OA3. Discutir as oportunidades e problemas dos métodos de pesquisa aplicados na Internet.
OA4. Comparar métodos de amostragem, recolha e gestão de dados e a fiabilidade dos dados obtidos online.
OA5. Conhecer os princípios éticos em torno da pesquisa online.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The research of the Internet and ICT offers new possibilities and challenges for the social sciences. Inquiry
Methods Online aims to provide students with the skills to conduct and critically evaluate empirical analysis of the
Internet. This includes students' exploration and employment of emerging e-Research and other online methods
used to study the Internet and communication networks. The course includes the design and implementation of at
least one of the online inquiry methods.
The student that successfully completes this course should:
OA1. Establish the relationships between theory, research questions, and empirical observations obtained online.
OA2. Identify the strengths and weaknesses of different methodologies.
OA3. Discuss the opportunities and problems of applied research methods on the Internet.
OA4. Compare methods of sampling, data collection and management and the reliability of data obtained online.
OA5. Know the ethical principles in online e-research

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Temas abordados:
CP1. Abordagem multi-disciplinar à pesquisa social online. Formas de conhecimento e a pesquisa na Web.
CP2. O desenho da pesquisa em ambientes mediados e virtuais.
CP3. Nova realidade, novos métodos? Novas metodologias e técnicas com recurso às TIC.
CP4. Entrando no terreno virtual: trabalho etnográfico, inquérito por entrevista e "Focus Groups" na rede.
CP5. Articulação dos métodos de investigação online com outros recursos: Estatísticas e Bases de Dados
CP6. Análise quantitativa online: possibilidades e desafios. Métodos de amostragem e recolha dos dados.
Introdução às ferramentas de análise de dados.
CP7. Fiabilidade e validade dos dados obtidos online face às formas de recolha "offline".
CP8. Utilização de métodos mistos. Fontes de informação e a utilização de dados secundários recolhidos online.
As redes globais de investigação.
CP9. Análise de redes, Webmetrics e a geografia da Internet.
CP10. Princípios éticos na pesquisa online.

6.2.1.5. Syllabus:
Addressed Themes:
CP1. Multi-disciplinary approach to social research online. Ways of knowing and the e-Research on the Web.
CP2. Research design in mediated and virtual environments.
CP3. New reality, new methods? New methodological approaches and techniques using ICTs.
CP4. Entering the virtual field: ethnographic research, interviewing and Focus groups on the Web.
CP5. Articulation between online research methods and other research resources: Statistics and databases.
CP6. Quantitative analysis online: possibilities and challenges. Sampling and data gathering. Introduction to data
analysis tools.
CP7. Reliability and validity of data obtained online compared to offline data gathering.
CP8. Use of mixed methods. Sources of information and secondary analysis of data gathered online. Worldwide
research communities.
CP9. Network analysis, Webmetrics and the geography of the Internet.
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CP10. Ethical principles on online research.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência entre os temas, teorias, abordagens multi-disciplinares e conceitos em torno da inquirição social
online, e os objectivos mencionados atrás é demonstrada da seguinte forma:
OA1 - CP1, CP2, CP3
OA2 - CP2, CP3
OA3 - CP4, CP5, CP6, CP8
OA4 - CP6, CP7
OA5 - CP10

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The coherence between, on the one hand, the themes, theories, multi-disciplinary approaches and concepts
regarding online social inquiry, and, on the other hand the objectives mentioned earlier is demonstrated in the
following way:
OA1 - CP1, CP2, CP3
OA2 - CP2, CP3
OA3 - CP4, CP5, CP6, CP8
OA4 - CP6, CP7
OA5 - CP10

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação pedagógica da Unidade Curricular compreende aulas teóricas (T) e teórico/práticas (TP). As aulas de
cariz mais expositivo serão complementadas com a aprendizagem activa e participada assente na orientação e
apoio docente e no trabalho próprio de cada estudante. As aulas TP são utilizadas para a discussão de casos de
pesquisa e textos, a resolução de problemas e a elaboração de exercícios práticos.
Avaliação:
1) Realização das leituras seleccionadas para cada aula;
2) Realização de dois trabalhos:
- um individual baseado na leitura de artigo
- um trabalho de grupo ou individual de perfil mais aprofundado numa das seguintes modalidades:
a) Ensaio;
b) Trabalho de aprofundamento temático;
c) Projecto de pesquisa;
d) Análise de documento, caso, situação ou problema;
A nota final terá como base o seguinte cálculo:
Trabalho Individual: 45%
Trabalho de Grupo: 45%
Participação: 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The pedagogical Framework of the course encompasses theoretical courses (T) and theoretic/practical (TP).
The courses of a more expositive character will be complemented with the active learning and participation of
students, both based on teacher's support and students own work commitment. The theoretic/practical courses will
cover the discussion of case studies and readings, the resolution of problems and the elaboration of practical
exercises.
Evaluation:
1) Discussion of required readings in class;
2) Execution of two essays:
- one individual based on the required reading of a paper
- individual or workgroup essay, of a more deepened nature, following one of the given options:
a) Paper;
b) Thematic essay;
c) Research Project;
d) Analysis of documents, case-study, etc.;
The final grades will be calculated based on:
Individual work 45%
Workgroup essay 45%
Participation in class: 10%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A coerência entre os métodos de ensino e os objetivos da Unidade Curricular é assegurada pela demanda por uma
revisão crítica e as discussões em torno dos temas apresentados no curso com uma abordagem multidisciplinar. A
metodologia adotada auxilia, portanto, a elaboração e o emprego reflexivos dos métodos de pesquisa on-line.
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A análise de casos, os exercícios práticos e a elaboração de ensaios para efeitos de avaliação, permite a
integração entre os domínios teóricos e metodológicos e a sua aplicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between teaching methods and objectives of the course is safeguarded by the demand for a critical
review and the discussions around the subjects presented in the course with a multidisciplinary approach. The
adopted methodology will, therefore, help the reflexive employment and elaboration of online research methods.
The analysis of cases, the practical exercises and the elaboration of essays for assessment purposes, allow the
integration between the theoretical and methodological domains and their application.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, João Ferreira de, Pinto, José Madureira (1982), A investigação nas ciências sociais, Lisboa, Presença
Baym, N. K. (2005). Introduction: Internet research as it isn't, is, could be, and should be. The Information Society,
21, 229-239.
Cardoso, Gustavo (1998) Para uma Sociologia do Ciberespaço: comunidades virtuais em português, Oeiras, Celta
Editora.
Cardoso, Gustavo, Cheong, Angus, Cole, Jeffrey (eds.) (2009), World Wide Internet: Changing Societies, Economies
and Cultures. University of Macau Press, SAR Macau. Disponível Online: http://www.lini-research.org
/np4/?newsId=11&fileName=WWI_WIPBook.pdf
Ghiglione, Rodolphe, e Benjamin Matalon (1992), O Inquérito. Teoria e Prática, Oeiras, Celta Editora
Johns., M. D., S. S. Chen., & G. J. Hall (Eds.) (2003), Online social research. New York: Peter Lang.
Markham, A. N. e N. K. Baym (Eds.) (2009), Internet inquiry: Conversations about method. Thousand Oaks, CA:
Sage.

Mapa IX - Métodos Avançados de Análise de Dados / Advanced Data Analysis Methods

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Avançados de Análise de Dados / Advanced Data Analysis Methods

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Maria Barroso Carvalho - 26h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OA1 | Distinguir entre efeito de moderação e efeito de mediação
OA2 | Construir modelos de moderação e modelos de mediação
OA3 | Demonstrar a adequabilidade da Regressão Linear e da Regressão Logística para testar modelos de
moderação e modelos de mediação
OA4 | Avaliar as condições de aplicação da Regressão Linear e da Regressão Logística
OA5 | Executar a Regressão Linear e a Regressão Logística para testar efeito de moderação e de mediação
OA6 | Testar Modelos de moderação com variável moderadora quantitativa e com variável moderadora
categorizada
OA7 | Testar Modelos de mediação
OA8 | Descrever e explicar os resultados do efeito de moderação e de mediação
OA9 | Executar o capítulo dos Resultados num Relatório/Artigo

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LG1 | Distinguish moderated effect from mediated effect
LG2 | To design moderated and mediated models
LG3 | To evaluate the adequacy of Linear Regression and Logistic Regression for testing moderated and mediated
models
LG4 | To evaluate the assumptions of ANOVA or Multiple Regression
LG5 | To develop ANOVA and Multiple Regression analysis for the testing of moderated effects
LG6 | To test moderated models with a continuous moderator and with a categorical moderator
LG7 | To test mediated models
LG8 | To describe and to explain the results of a moderated effect
and a mediated effect
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LG9 | To present the results in a report or in a scientific paper

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelação: moderação e mediação
1.2. Moderação: efeito de interacção
1.2. Mediação: «cadeia» de efeitos
1.3. Análise de artigos com moderação e mediação
2. Modelação de moderação via Regressão Linear (OLS)
2.1. OLS com efeitos principais e de interação
2.2. Moderadora quantitativa
2.3. Moderadora categorizada
2.4. Aplicação com software estatístico
2.5. Apresentação de resultados em relatório/artigo
3. Modelação de mediação via OLS
3.1. Modelo com mediadora e com outcome contínuas
3.2. Modelação via OLS
3.3. Mediação parcial e mediação total
3.4. Aplicação com software estatístico
3.5. Apresentação de resultados em relatório/artigo
4. Modelação de mediação via Regressão Logística
4.1. Exploração do modelo
4.2. Modelação de uma mediação com variável outcome binária
4.3. Aplicação com software estatístico
4.4. Apresentação de resultados em relatório/artigo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Moderator and mediated models
1.1. Moderated effect: interaction effect
1.2. Mediated effect: chaine of effects
1.3. Exploring papers with moderation and mediation models
2. Modelling moderation using OLS regression
2.1. OLS with main effects and interaction effect
2.2. Quantitative moderator
2.3. Categorical moderator
2.4. Applying software statistics
2.5. Presenting results in a report/paper
3. Modelling mediation by OLS regression
3.1. Modelling with continuous mediator and outcome variables
3.2. Modelling by OLS regression
3.3. Partial and complete mediation
3.4. Applying software statistics
3.5. Presenting results in a report/paper
4. Modelling mediation by Logistic Regression
4.1. Logistic Regression: exploring the model
4.2. Modelling mediation with dummy outcome variable
4.3. Applying software statistics
4.4. Presenting results in a report/paper

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos de aprendizagem (OA) definidos para esta UC são concretizados em conteúdos programáticos (CP)
conforme as ligações seguintes:
OA1 | Pontos 1.1 | 1.2
OA2 | Pontos 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2
OA3 | Ponto 1.3
OA4 | Pontos 2.1 | 4.1
OA5 | Pontos 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2
OA6 | Pontos 4.1 | 4.2
OA7 | Pontos 2.4 | 3.4 | 4.3
OA8 | Pontos 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2
OA9 | Pontos 2.5 | 3.5 | 4.4

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The learning goals are linked with the program as follow:
LG1 | Itens 1.1 | 1.2
LG2 | Itens 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2
LG3 | Item 1.3
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LG4 | Itens 2.1 | 4.1
LG5 | Itens 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2
LG6 | Itens 4.1 | 4.2
LG7 | Pontos 2.4 | 3.4 | 4.3
LG8 | Pontos 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2
LG9 | Pontos 2.5 | 3.5 | 4.4

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estudo individual, tendo por base a bibliografia sugerida, será orientado e apoiado pela realização de aulas com
diferentes perfis:
1. Aulas teórico-práticas: apresentação conceptual dos métodos. São também apresentados e discutidos diversos
exemplos de aplicações (artigos e relatórios com análise de dados);
2. Aulas laboratoriais: aplicação dos diferentes métodos através do SPSS e apresentação de resultados num
relatório/artigo científico.
A avaliação contínua:
1.Exercício individual(60%)
2.Trabalho de grupo(40%).
Condições:
1. Nota do trabalho: positiva
2. Nota do exercício: no mínimo 7,5 valores
3. Nota final: média positiva das duas componentes.
A participação nas sessões PL é condição necessária para a avaliação contínua.
A avaliação por exame resulta da ponderação de duas componentes com as mesmas características das da
avaliação contínua. O exame contempla questões relacionadas com as competências em SPSS.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual study, based on the suggested bibliography, will be oriented and supported by lessons of different kinds:
1. Theory practice lessons: conceptual approach of methods. Various examples are also presented and discussed
(articles and reports with data analysis);
2. Laboratory lessons: these sessions allow students to apply the different methods using SPSS. In this kind of
lessons students prepare the analytical results for an analysis report or a paper format.
The continuous evaluation includes:
1.One individual test(60%)
2.A group assignment (40%).
Students must obtain a minimum grade of 10.0 for the assignment and 7.5 for the individual test.
Students will pass if they obtain a final minimum grade of 10.
Continuous evaluation requires that students attend all laboratory sessions.
The evaluation can be made through a final examination with the same components as the continuous evaluation.
SPSS skills are also evaluated.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino estão em articulação com os objectivos de aprendizagem (OA) da UC da seguinte
forma:
1. Nas aulas teórico-práticas (TP) são desenvolvidas as competências previstas nos seguintes objectivos de
aprendizagem: OA1 | OA2 | OA3 | OA4 | AO6 | OA8 | OA9
2. As aulas práticas (PL) estão em articulação com os objectivos de aprendizagem: OA7 | OA8 | OA9

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching-learning methodologies are linked with the learning goals in the following manner:
1. In the theory-practice lessons (TP) the skills related with the learning goals LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG6 | LG8 |
LG9 are developed;
2. In the laboratory lessons (PL) the skills related with the learning goals LG7 | LG8 | LG9 are developed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baron, R e Kenny D. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological research:
Conceptual, Strategic and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Frazier, P. A., Tix, A. P. e Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counselling psychology
research. Journal of Counselling Psychology, 51(1), 115-134.
Hayes, A. F. (2012). PROCESS: a versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and
conditional process modeling.
MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J. e Fritz, M. S. (2007). Mediation analysis. Annual Review of Psychology, 58, 593-614.
Maroco, J. (2010). Análise Estatística com o PASW Statistics (ex-SPSS), Pero Pinheiro.
Pampel, F. (2000). Logistic Regression, Sage Publications.
Passos, A. e Caetano, A. (2005). Exploring the effects of intragroup conflict and past performance feedback on team
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effectiveness, Journal of Managerial Psychology 20, 3/4, 231-244.

Mapa IX - Pesquisa de Terreno / Field Research

6.2.1.1. Unidade curricular:
Pesquisa de Terreno / Field Research

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Graça Índias Cordeiro - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OA1. Definir os conceitos e descrever os procedimentos da investigação etnográfica no contexto das ciências
sociais;
OA2. Situar histórica e disciplinarmente a tradição etnográfica ;
OA3. Descriminar as várias etapas da investigação etnográfica;
OA4. Identificar terrenos adequados ao exercício deste tipo de pesquisa;
OA5. Seleccionar técnicas e estratégias do trabalho de campo: observação, entrevista, registos, mapas, fontes
documentais e bibliográficas; arquivos, etc.
OA6. Descrever, analisar e interpretar dados do terreno
OA7. Interiorizar princípios éticos e deontológicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1. Define concepts and describe the procedures of ethnographic research within social sciences;
LO2. Recognizehistorical andethnographicdisciplinarytradition;
LO3. Discriminatestages ofethnographic research;
LO4. Identify suitable fields to do fieldwork;
LO5. Select techniques and strategies of fieldwork: observation, interview, records, maps, documentary sources
and bibliographical, files, etc..
LO6. Describe, analyze and interpret data from field
LO7. Internalize ethical and deontological principles

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 Etnografia e trabalho de campo na história das ciências sociais.
CP2 Terrenos para a pesquisa
CP3 Observar e registar
CP4 Conversar e entrevistar
CP5 Descrever, analisar, interpretar
CP6 Investigar eticamente
CP7 Apresentação e discussão de casos.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 Ethnography andfield workin the historyof the social sciences.
PC2 In the field
PC3 Observe and record
PC4 Interview
PC5 Description, analysis, and interpretation
PC6 Ethics
PC7 Presentation anddiscussion of cases

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
OA1 é um objectivo que resulta da integração de todos os conteúdos programáticos (CP1 até CP7).
De uma forma simplificada, pode-se encontrar as seguintes correspondências entre OAs e CPs:
OA2 - CP1
OA3 - CP2, CP3, CP4, CP5
OA4 - CP2
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OA5 - CP3, CP4
OA6 - CP5, CP7
OA7 - CP6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
LO1 is a learning objective that results from the integration of all program contents (PC1 to PC7).
Simplifying, one can find the following correspondences between LOs and PCs:
LO2 - PC1
LO3 - PC2, PC3, PC4, PC5
LO4 - PC2
LO5 - PC3, PC4
LO6 - PC5, PC7
LO7 - PC6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC organiza-se em aulas teórico-práticas, baseadas em exposição teórica e análise de casos, apresentados de
forma textual ou visual. A leitura da bibliografia seleccionada, por aula, permite acompanhar a exposição das
matérias do programa. A sua discussão, em aula, tem como objectivo estimular a capacidade analítica e uma
reflexão crítica em torno dos conceitos e temas abordados.
Cada estudante deverá: acompanhar activamente as aulas, envolvendo-se na discussão em torno dos temas e
casos apresentados; escrever um comentário sobre um caso/artigo apresentado na aula; redigir um ensaio final,
na aula, sobre tema a definir Em alternativa, o aluno pode realizar o exame final que abrange toda a matéria da UC.
Ponderação da avaliação periódica: acompanhamento das aulas e participação nas discussões (20%); Comentário
sobre um caso(30%); Ensaio na aula (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC is organized into theoretical and practical lessons, based on theoretical exposition and analysis of cases
presented in textual or visual forms. The reading of selected bibliography will monitor the exposure of the material
in the program. Their discussion in class, aims to stimulate analytical and critical thinking around the concepts and
topics covered.
Each student must: actively monitor classes, engaging in discussion around the topics and cases presented, write
a review,write a final essay, in class. Alternatively, the student cant ake the exam.
Weighting of periodic evaluation:
Monitoring of lessons and participation in discussions (20%); Commentary on a case(30%); Essay in class (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino abarcam uma variedade de actividades que têm como objectivo desenvolver e treinar
um conjunto de competências científicas, sociais e pessoais que, no seu conjunto, preparam o estudante para os
desafios da pesquisa de terreno: a pesquisa bibliográfica, leitura, escrita e explanação oral; de contacto social e
acesso às várias fontes de investigação; de imaginação e criatividade metodológica, incentivando à busca, no
terreno, de fontes de informação muito diversificadas conforme o trabalho de projecto em curso; de organização
do trabalho intelectual conciliando a teoria e a prática.
A sensibilização para as múltiplas metodologias e técnicas de investigação de terreno, qualitativas, quantitativas,
observacionais, documentais relacionadas com o processo de investigação etnográfico é alcançada através da
análise e reflexão sobre os casos apresentados.

Os conhecimentos, atitudes e competências adquiridos serão avaliados através da seguinte correspondência entre
os instrumentos de avaliação e os objectivos de aprendizagem:
a) participação nas aulas
b) comentário sobre um caso (OA3, OA4, OA5,)
c) teste final (OA1, OA2, OA6, OA7)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies encompass a variety of activities that aim to develop and train a set of scientific skills,
preparing students for the challenges of field research: bibliographic research, reading, writing and oral
explanation, social contact and access to various sources of research, methodological creativity and imagination,
allways encouraging field research.
Awareness of multiple methodologies and research techniques in the field, qualitative, quantitative, observational
documentary related to ethnographic research process is achieved through analysis and reflection on cases.

Skills acquired will be assessed on regular assessment through the following instruments:
a) class participation
b) comment on a case (LO3, LO4, LO5)
c) final test (LO1, LO2, LO6, LO7)
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Beaud, Stéphane e Weber, Florence, 2007(1998) Guia para pesquisa de campo. Produzir e analisar dados
etnográficos, Rio de Janeiro: Vozes
-Becker, Howard S. 2008(1998) Segredos e truques de pesquisa, Rio de Janeiro: Zahar
-Blundo, Giorgio e Jean-Pierre de Olivier Sardan, 2003 Pratique de la Description, Paris: EHESS
-Burgess, Robert G. 1997(1984) A pesquisa de terreno. Uma introdução. Oeiras: Celta
-Costa, António F.1986, «A pesquisa de terreno em sociologia» in Silva, Augusto S. e Pinto, José M. (ed)
Metodologia das Ciências Sociais, Porto: Afrontamento
-Emerson, Robert M. et alii, 1995 Writing Ethnographic Fieldnotes, Chicago&London: The University of Chicago
Press
-Lofland, John e Lyn H. Lofland, 1995 Analysing Social Settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis,
Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
-Velho, Gilberto e Karina Kushnir (orgs.) 2003 Pesquisas Urbanas. Desafios do trabalho antropológico Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor

Mapa IX - Análise de Redes em Ciências Sociais / Network Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Redes em Ciências Sociais / Network Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Conceição Farinha Pereira - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos devem apreender o conceito de rede social como estrategia metdológica e aplica-lo a casos empiricos
concretos. Devem também adquirir um conhecimento básico sobre software estatistico de análise de redes socais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
students should grasp the concept of social networking as a methodological strategy, using it in concrete empirical
case studies.. They must also acquire a basic knowledge of statistical software for analyzing social networks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos programáticos
1. Rede Social: conceito e noções básicas
2. Aproximações teóricas com recurso à metáfora da rede
3. Apropriações metodológicas da análise de redes
4. Análise estatística de redes sociais - uma introdução
5. Representações gráficas: grafos e matrizes
6. Medidas analíticas básicas: coesão, envolvimento e subgrupos

6.2.1.5. Syllabus:
Programm
1. Social Network: the concept and basics
2. Theoretical approaches using the metaphor of the network
3. Methodology: social network analysis
4. Statistical analysis of social networks - an introduction
5. Graphical representations: graphs and matrices
6. Measuring analytical cohesion, involvement and subgroups

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteudos programáticos visam explorar os objectivos da disciplina, introduzindo o conceito de rede social
teorética e metodologicamente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The contents probe the programmatic objectives of the discipline by introducing the concept of social network
theoretically and methodologically.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e práticas, complementadas com atendimentos individuais.
Avaliação - Um trabalho individual que utilize teórica e metodologicamente o conceito de rede. O trabalho deve ter
uma componente empírica, e nas aulas haverá oportunidade para desenvolver algumas das tarefas requeridas.
Haverá também uma sessão individual com a docente de preparação do trabalho, sem a qual este não será aceite.
O trabalho, na sua versão escrita, deve ter 10 a 20 páginas, excluindo anexos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical lessons, complemented with individual assistance.
Evaluation - An individual paper using the concept of social network both theoretically and methodologically. The
work must have an empirical component.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino pressupõe que o docente transmite os conhecimentos teórico-praticos sobre a disciplina,
dando espaço ao aluno para desenvolver o seu proprio projecto.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology assumes that the teacher transmits theoretical and practical knowledge, giving students
the space to develop their own project.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Wellman, Barry (1998), "From Little Boxes to Loosely-Bounded Networks: The Privatization and Domestication of
Community", <http://www.chass.utoronto.ca/~wellman> (Abril 2001)
Hanneman, Robert (2001), Introduction to social network methods, dept. of Sociology, University of California,
Riverside (online guide)
Granovetter, Mark (1973) " The strength of weak ties", American Journal of Sociology, 78 (6)
Castells, Manuel (2000), The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I - The Rise of the Network
Society, Oxford, Blackwell (2nd edition - 1997)1)

Mapa IX - Análise de Indicadores Estatísticos / Using Statistical Indicators

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Indicadores Estatísticos / Using Statistical Indicators

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Almeida Alves - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudante que complete com sucesso esta UC será capaz de:
OA1. Identificar as principais fontes e áreas de produção estatística em Portugal, bem como as principais agências
estatísticas internacionais;
OA2. Descrever os diferentes métodos e objetivos da produção estatística, a informação que incorporam e os seus
limites interpretativos; Comparar de forma informada as diferentes fontes de produção estatística, avaliar a
respetiva qualidade e rigor e demonstrar as diferenças encontradas;
OA3. Dominar as principais plataformas de procura e apuramento de dados estatísticos nacionais (INE, PORDATA)
e internacionais (Eurostat, OCDE, entre outras);
OA4. Ler, analisar e interpretar corretamente quadros e gráficos;
OA5. Produzir quadros, tabelas e gráficos adequados à utilização em relatórios e outros meios de produção
científica;
OA6. Conciliar informação estatística com outras fontes, qualitativas ou quantitativas na redação de relatórios ou
outros produtos científicos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students who successfully complete this UC will be able to:
LO1. Identify the major sources and areas of statistical production in Portugal, as well as major international
statistical agencies;
LO2. Describe the different methods and goals of statistical production, incorporating information and its
interpretive limits; compare the different sources of statistical production in a knowledgeably, assess the
respective quality and rigor and demonstrate the respective differences;
LO3. Mastering the key platforms for the search and retrieval of national (INE, PORDATA) and international
statistics (Eurostat, OECD and others);
LO4. Read, analyze and correctly interpret charts and graphs;
LO5. Be able to design charts, tables and graphs suited for use in reports and other scientific means of production;
LO6. Combine statistical information with other sources, qualitative or quantitative, in written reports or other
scientific products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1. O sistema estatístico nacional e internacional (Instituto Nacional de Estatística e órgãos de competências
delegadas; Organismos das Nações Unidas, Eurostat, OCDE); Métodos e amplitude da recolha de informação.
CP2. Recenseamento da população e estatísticas demográficas;
CP3. Educação: Sistema de ensino, recenseamentos escolares e qualificações da população;
CP4. PIB, rendimentos, proteção social e desigualdades sociais;
CP5. Trabalho, emprego e grupos profissionais;
CP5. Ciência, tecnologia e sociedade do conhecimento;
CP6. Indicadores compósitos: índice de desenvolvimento humano;
CP7. Dos indicadores estatísticos à investigação sociológica. Articulação das estatísticas oficiais com a utilização
de bases de dados internacionais Eurobarometer, EVS, IPPS, ESS.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1. The national statistical system and the international agencies (National Institute of Statistics; UN bodies,
Eurostat, OECD); Methods of information collection.
PC2. Population Census and demographic statistics;
PC3. Education: Education system, school censuses and qualifications of the population;
PC4. GDP, income, social protection and social inequalities;
PC5. Work, employment and professional groups;
PC5. Science, technology and knowledge society;
PC6. Composite indicators: human development index;
PC7. From statistical indicators to sociological research: the articulation of official statistics with the use of
international databases Eurobarometer, EVS, IPPS, ESS.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
CP1 - OA1, 2
CP2 - OA3, 4, 5
CP2 - OA3, 4, 5
CP3 - OA3, 4, 5
CP4 - OA3, 4, 5
CP5 - OA3, 4, 5
CP6 - OA3, 4, 5
CP7 - OA6

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
PC1 - LO1, 2
PC2 - LO3, 4, 5
PC2 - LO3, 4, 5
PC3 - LO3, 4, 5
PC4 - LO3, 4, 5
PC5 - LO3, 4, 5
PC6 - LO3, 4, 5
PC7 - LO6

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas serão Teórico-Práticas (20 horas de contacto): apresentação do docente adicionada da realização
de um pequeno exercício prático. A orientação tutorial (1h de contacto) para esclarecimento de dúvidas e
preparação das avaliações:
Uma apresentação em sala de aula (20 horas de trabalho autónomo): 4 horas de leitura, 8 horas de pesquisa e 8
horas de preparação da apresentação
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Um pequeno ensaio (máximo de 10 páginas): 19 horas de leitura; 40 horas de pesquisa; 50 horas de redação.
A avaliação compreende dois regimes: 1) contínua e 2) final.
1) Serão usados dois momentos de avaliação: uma apresentação em sala de aula (ponderação 30%) e um ensaio
escrito (ponderação 70%). Este regime de avaliação pressupõe uma assiduidade e pontualidade mínima de 70%
das aulas e revela as competências no domínio escrito e oral, a qualidade da pesquisa realizada e os
conhecimentos adquiridos.
2) Os estudantes que optem pela avaliação final poderão realizar um exame de 1ª/2ª época.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All sessions will Theoretical-Practical (20 contact hours) with a lecture by the teacher and an afterwards completion
of a small practical exercise. The tutorial (1h contact) is intended to clarify questions and preparation of
assessment tools:
A presentation in class (20 hours of autonomous work): 4 hours of reading, 8 hours of 8 hours of research and
presentation preparation.
A short essay (maximum 10 pages): 19 hours reading, 40 hours of research, writing 50 hours.
The assessment comprises two systems: 1) continuous, 2) final.
1) Two assessment elements will be used: a presentation in class (30% weight) and an essay (70% weight). This
assessment scheme presupposes a minimum attendance and punctuality of 70% and it will reveal the written and
oral skills, the quality of the research made and the acquired skills.
2) Students who opt for the final evaluation may take the 1 st or 2 nd season.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino (aulas teórico-práticas) está muito claramente articulada com o método de trabalho em
sala de aula e também com o trabalho autónomo a desenvolver pelo aluno, a partir do qual serão também
desenvolvidos os elementos de avaliação da unidade curricular. Cada aula contará com uma breve exposição do
docente acerca de cada área estatística e respetivas fonte, métodos de recolha e produtos estatísticos por esta
originados ao que se seguirá um exercício prático com vista à sedimentação de conhecimentos e rotinização por
parte dos alunos do trabalho com estas fontes a partir da internet. Esse exercício permitirá não só um domínio
adequado das plataformas de acesso a informação estatística disponíveis (INE, PORDATA, Eurostat, OCDE, etc.)
como dos processos adequados de construção de tabelas e gráficos a partir da informação acedida e respetiva
manipulação a partir do uso do Excel. Este trabalho de procura de informação (utilizando conceitos, indicadores,
variáveis, instrumentos de recolha) e de modelação da mesma consistirá num contributo fundamental para a
apreensão, por parte dos alunos, da qualidade da informação obtida em contraste com os objetivos definidos, bem
como dos respetivos limites interpretativos. No final do programa, proceder-se-á ao desenvolvimento de algum
trabalho com outras fontes disponíveis que poderão constituir uma fonte de dados fundamental para o trabalho
futuro dos alunos: os repositórios nacionais (APIS) e internacionais (ZACAT-Gesis) de bases de dados. As
competências acumuladas de definição de um objeto de estudo, procura de informação, manipulação e exposição
da mesma e, finalmente, da respetiva interpretação e análise, em contraste com fontes analíticas e bibliográficas,
no desenvolvimento de um produto científico será avaliada nos momentos de avaliação previstos (apresentação
em sala de aula e ensaio final).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology (theoretical-practical classes) is very clearly articulated with the work method for the
classroom, and also with the autonomous work developed by the student, elements that will also count for the
evaluation of the curricular unit. Each class will include a lecture about each statistical area and respective source,
the collection methods and the statistical products originated; this to be followed by a practical exercise with a
view to knowledge settling and establishment of routines by students with working online with these sources. This
exercise will not only allow an adequate command of the platforms available for the search and recollection of
statistical information (INE, PORDATA, Eurostat, OECD, etc.) but also the appropriate processes for constructing
tables and graphs from the information accessed and respective manipulation using Excel. This job of searching
for information (using concepts, indicators, variables, collection tools) and modeling the information consists of a
fundamental contribution to the understanding on the part of students, the quality of information obtained in
contrast to the defined objectives, as well as limits of their respective interpretative limits. At the end of the
program, it will proceed to develop some work with other available sources that could be a source of fundamental
data for future work of students: the national repositories (APIS) and international (zacat-Gesis) bases data. The
accumulated skills for defining an object of study, information search, handling and display of data and finally the
respective interpretation and analysis, contrasting to analytical and bibliographical sources, and the development
of a scientific product will be evaluated on the specific assessment moments (classroom presentation and final
essay).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bacelar, Sérgio, Para uma Sociologia da Produção Estatística: virtualidades duma leitura sintomática da
informação estatística, Lisboa, INE.
Carrilho, Maria José, População Activa: conceito e extensão através dos censos, Lisboa, INE.
Ferreira, Maria João e Isabel Tavares, Notas sobre a História da Estatística, Dossiers Didácticos, VI, Lisboa, INE.
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Freire, João (1999), Problemas técnico-metodológicos em inquéritos sociológicos: a propósito de questões de
valores e orientações dos sujeitos em matéria sócio-económica, Revista Crítica de Ciências Sociais, 55, pp. 37-51.
Silva, Ana Alexandrino (2006), Gráficos e Mapas - representação de informação estatística, Lisboa, Lidel.
Sousa, Fernando (1995), História da Estatística em Portugal, Lisboa, INE.

Mapa IX - Análise de Arquivos e de Outras Fontes Documentais / Archives and Other Sources Studies

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Arquivos e de Outras Fontes Documentais / Archives and Other Sources Studies

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Mendes Vaz - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OA1 - Definir fontes documentais
OA2- Descrever procedimentos de pesquisa documental e de informação
OA3- Distinguir e caracterizar diferentes tipologias de documentos
OA4- Avaliar criticamente o valor da documentação e da informação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
LO1- To define documental sources
LO2- To describe documental and information research procedures
LO3- To distinguish and characterize different types of documents
LO4- Evaluate critically the value of the documentation and information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CP1 - Teoria e história da informação e da documentação. O processo informativo-documental. A mensagem
documental
CP2- Conceito de documento
CP3- Hermenêutica e crítica do documento e da informação
CP4- Organização e representação da informação
CP5- O arquivo e o documento de arquivo. Arquivos históricos; Arquivos intermédios; Arquivos correntes
CP6- A pesquisa e o acesso à informação nos arquivos
CP7 - Arquivos especiais: sonoros, fotográficos, cinema, digitais
CP8- Outras fontes documentais: fontes orais, fontes literárias, imprensa cinema, memórias, objectos.

6.2.1.5. Syllabus:
PC1 - History and theory of information and documentation.The process of documentary information.The
documentary message.
PC2 - The concept of document
PC3 - Hermeneutic and criticism of Information and documentation
PC4- Information: organization and representation.
PC5- Archives and archive documents. Historical archives; Intermediate archives; Current archives .
PC6 - Search for information on the archives
PC7-Special archives: audio, photographic, cinema and digital.
PC8- Other documental sources: oral, literature, press, cinema, memories, objects.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
OA1- CP1, CP2, CP8
OA2- CP4,CP5, CP6, CP7, CP8
OA3- CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8.
OA4-CP3, CP5, CP8

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
LO1-PC1, PC2, PC8.
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LO2-PC4, PC5, PC6, PC7, PC8.
LO3-PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8.
LO4-PC3, PC5, PC8.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estudo individual, tendo por base a bibliografia de trabalho, é orientado e complementado pela exposição e
debates nas aulas. O desenvolvimento de competências específicas relacionadas com a pesquisa e acesso à
informação nos arquivos é incentivado através da realização de trabalhos individuais.
Avaliação:
Preparação e participação nas aulas (10%).Elaboração de um trabalho individual e sintético, com apresentação oral
na sala de aula (30%) e entrega do trabalho por escrito no final das aulas (60%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual study, based on the bibliography of work is guided and complemented by the completion of lectures.
The development of specific skills related to information search, namely the access to information in the archives,
is developed through the completion of individual works.
Evaluation:
Preparation and participation in classes (weighting: 10% of the final). Realization of an individual and synthetic
work, with oral presentation in class (30%) and delivery of the written work at the end of the lessons (60%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As actividades de ensino-aprendizagem são variadas com o objectivo de treinar um conjunto de competências
científicas, nomeadamente: a leitura da bibliografia de forma analítica e crítica; a escrita e explanação oral; o
acesso às várias fontes de investigação; a imaginação e criatividade; a discussão; a capacidade de trabalhar com
as noções de informação e documentação adequadas a realidades de pesquisa social concretas. A compreensão
das múltiplas abordagens e análises já realizadas no campo das metodologias de investigação utilizadas nas
ciências sociais, em particular no campo da História, serão objecto de avaliação no trabalho final.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching-learning activities are varied in order to train a set of scientific skills, including: reading the literature
analytically and critically, written and oral explanation, access to various sources of research, imagination and
creativity, discussion, ability to work with notions of documentation and information appropriate to concrete social
research realities. Understanding the multiple approaches and analyses already achieved by the social sciences
research methodologies, in particularly in History, will therefore be assessed in the final work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Chaumier, Jacques (1993), Les Techniques Documentaires, Paris, Puf.
Coeuré, Sophie; Duclert, Vincent (2001), Les archives, Paris, La Découverte.
Farge, Arlette (1989), Le gout de l'archive, Paris, Seuil.
Le Goff, Jacques (1984), «Documento/Monumento», in: Enciclopédia Einaudi, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional, pp.
95-104
López Yepes, J. (1995), La documentación como disciplina. Teoria e historia, Pamplona, Eunsa, 1995
Pinto Molina, M. (1991), Análisis documental: fundamentos y procedimientos, Madrid, Eudema.
Ribeiro, Fernanda (2003), O acesso à informação nos arquivos, 2 volumes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian /
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Rousseau, Jean-Yves, et al. (1998), Os fundamentos da disciplina arquivística, Lisboa, Dom Quixote
Silva, Armando Malheiro da (2006), A Informação. Da compreensão do fenómeno e construção do objecto
científico, Porto, Ed. Afrontamento.

Mapa IX - Análise de Conteúdo com Programas Informáticos / Using Content Analysis Software

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Conteúdo com Programas Informáticos / Using Content Analysis Software

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Costa Agostinho da Silva - 20h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno que complete com sucesso esta Unidade Curricular será capaz de:
Identificar diferentes métodos de análise de conteúdo.
Identificar e comparar programas informáticos de análise de conteúdo
Planear e executar uma análise de conteúdo com recurso a um programa informático.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students who successfully complete this course will be able to:
1. Identify different methods and steps in the development of content analysis.
2. Identify and compare software packages for content analysis.
3. Plan, conduct and reporting a content analysis using software.
4. Critically analyze the quality of studies using content analysis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A análise de conteúdo
1.1 Introdução. Estratégias de análise de conteúdo. Comparação da análise de conteúdo clássica com a grounded
theory.
1.2 A questão da amostragem na selecção dos documentos a tratar. As etapas na realização da análise de
conteúdo. As vantagens e desvantagens da análise de conteúdo. Aplicações da análise de conteúdo. Fiabilidade e
validade na análise de conteúdo.
2. A utilização de programas de computador na análise de dados qualitativos.
2.1 Introdução. Tipos e características dos Programas de computador.
2.2 Etapas, processos e tarefas na utilização de programas de computador qualitativos
2.3 Apresentação dos programas ATLAS.ti; TROPES; ALCESTE; NUD*IST/NVivo
2.4 Demonstração dos programas ATLAS.ti e TROPES
3. Apresentação de resultados e publicação de estudos com análise de conteúdo
3.1 Apresentação dos resultados da análise de conteúdo
3.2 Publicação dos resultados em diferentes tipos de publicações

6.2.1.5. Syllabus:
1. Content analysis
1.1 Introduction. Strategies for content analysis. Comparison of classic content analysis with grounded theory.
1.2 The steps in conducting content analysis. The issue of sampling in the selection of documents. The advantages
and disadvantages of content analysis and applications of content analysis. Reliability and validity in content
analysis and qualitative analysis.
2. The use of softwares in qualitative data analysis.
2.1 Introduction. Types and characteristics of softwares.
2.2 Stages, processes and tasks in the use of qualitative softwares.
2.3 Overview of the software's: ATLAS.ti: TROPE; MAXqda, Nvivo; ALCESTE.
2.4 Demonstration and practice of ATLAS.ti TROPES softwares.
3. Presentation of results and publication of studies with content analysis
3.1 Presentation of the results of content analysis.
3.2 Publication of results in different types of publications

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa operacionaliza os objetivos e competências que se pretendem atingir existindo uma forte ligação entre
conteúdos e objetivos. Nomeadamente:
Objetivo 1 - concretizado no desenvolvimento da parte I ponto 1.1 e 1.2
Objetivo 2 - concretizado no desenvolvimento da parte II ponto 2.1 e 2.2
Objetivo 3 - concretizado no desenvolvimento da parte I ponto 2.3 e 2.4
Objetivo 4 - concretizado no desenvolvimento da parte III

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program operationalizes the objectives and competences to be achieved and there is a strong connection
between learning outcomes and unit contents. Namely:
Objective 1 - accomplished with the development of part I
Objective 2 - accomplished with the development of part II topic 2.1 and 2.2
Objective 3 - accomplished with the development of part II topic 2.3 and 2.4
Objective 4 - accomplished with the development of part III

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade corresponde a 6 ECTS, 21 horas (TP20;OT1) de contacto e 129 horas de trabalho autónomo. Os
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métodos de ensino visam promover a capacidade de aprender do aluno, de uma forma autónoma e contínua, e
orientados para os objectivos de aprendizagem. As aulas teórico-práticas fornecem informação teórica e aplicação
prática na análise de conteúdo com software. A tutoria oferece um apoio aos projectos e os alunos recebem
feedback.
A avaliação está organizada do seguinte modo: (1)Avaliação dos OA 1, 2 e 4: exercício individual de análise de um
artigo empírico- 20%. (2)Avaliação dos OA 3 e 4: trabalho grupo - 80 %(50% para o trabalho escrito; 30%
demonstração individual presencial). Este trabalho implica análise de conteúdo com software. A informação
completa(conteúdo, estrutura e datas) é apresentada num documento específico. Estes documentos são
apresentados na primeira semana de aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit corresponds to 6 ECTS, 21 hours (TP20; OT1) of contact and 129 hours of autonomous work.Teaching
methods intend to promote the learning skills and aiming to promote students autonomous and continuous
learning.The theoretical and practical classes provide theoretical information and practical experience in content
analysis with softwares. Mentoring provides support for the projects and students receive feedback.
The assessment is organized as follows:(1) Evaluation of LO 1, 2 and 4: individual exercise of examining an
empirical paper - 20%.(2) Evaluation of LO 3 and 4: evaluation of a work done by groups - 80% (50% written report,
30% for individual demonstration). This project requires a content analysis using software. Comprehensive
information on each evaluation element (content, structure and dates) is presented in a specific document. These
documents are presented in the first week of classes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os objetivos remetem para a aquisição de conhecimentos, capacidade de compreensão e de aplicação.
A exposição teórica permitirá operacionalizar todos objetivos de aprendizagem contribuindo para o aumento de
conhecimentos e compreensão e apoiando a aplicação. As demonstrações, os exemplos e os exercícios visam o
desenvolvimento de competências de aplicação, incidem portanto nos objetivos 2,3 e 4.
O trabalho autónomo dos alunos será orientado e incentivado de acordo com um plano elaborado pelo docente e
visa o desenvolvimento das competências necessárias para a concretização dos objetivos de aprendizagem. Este
plano inclui a indicação de leituras específicas e atividades a serem desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes involve acquiring knowledge, developing comprehension and apply competences.
The theoretical exposition will allow the operationalization of all learning goals increasing knowledge and
comprehension and supporting application. The demonstrations, examples and exercises aim to develop the
applied competences, therefore focusing the objectives number 2,3, and 4.
The autonomous work, by the student, will be guided and promoted according to a plan presented by the professor
and intends to contribute for the development of the necessary competences for the accomplishment of the
learning outcomes. This plan includes specific readings and work activities.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. (S.113 Bry*Soc 2ex.).
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: Sage. (S.113 DEN*Han 2ª ed)
Krippendorff, K. (1980/2004). Content analysis: an introduction to its methodology. Thousand Oaks: Sage. (S.113
KRI*Con 2ª ed)
Lewis, A., & Silver, C. (2007). Using software in qualitative research: a step-by-step guide. London:Sage. (I.170
Lew*US)

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

A carga de trabalho do aluno é definida em termos de horas de trabalho repartidas pelas diferentes UCs. A
componente de contacto das várias UCs é repartida por diferentes tipos de aulas,consoante o tipo de metodologias
pedagógicas aplicadas.As horas de contacto referem-se ao tempo utilizado em sessões de ensino coletivas,
designadamente em salas de aula, laboratórios ou trabalhos de campo, e em sessões de orientação pessoal de tipo
tutorial.O tempo de trabalho autónomo refere-se a atividades de apoio à consolidação de competências, realizadas
pelo aluno de forma independente.Repartição do tempo de trabalho do aluno pelas várias modalidades
pedagógicas: 1º ano - contacto-210; teórico-práticas-200; orientações tutoriais-10; trabalho autónomo-1290.2º ano –
contacto UC projeto/dissertação-29; contacto outras UCs-42(teórico-práticas-40,orientações tutoriais-2);trabalho
autónomo UC projecto/dissertração-1171;trabalho autónomo outras UCs-258.Total de horas (contacto+trabalho
autónomo)–3000.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
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The student workload is defined in terms of study time divided by the different courses. The contact component of
the various courses is divided by different types of classes, according to the type of pedagogical methodologies
used. Contact hours refer to the time spent in collective teaching sessions, namely in classroom, laboratory or field
work, and in tutorial guidance-type individual supervision sessions. The independent work time refers to activities
of support to the consolidation skills, independently carried out by students. Allocation of study time by the
various pedagogical modalities: 1st year – contact-201; theoretical-practical-200; tutorial guidance –10;
independent work-1290. 2nd year – contact project/dissertation course – 29; contact other courses – 42 (theoretical-
practical – 42, tutorial guidance – 2); independent work project/dissertation course –1171; independent work other
courses -258. Total hours (contact + independent work) – 3000.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Estrutura do 2º ciclo constituída por 4 semestres curriculares correspondentes a 120 créditos. Tendo por referência
os programas de estudos europeus, o sistema de créditos é baseado no princípio de que 60 Créditos medem o
volume de trabalho a tempo inteiro de um estudante durante um ano letivo. Tendo-se estimado que o tempo de
horas de estudo dos alunos por ano é de 1500-1800 horas, um Crédito corresponde formalmente a 25 horas de
trabalho.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The structure of the 2nd cycle is made up by 4 curricular semesters, corresponding to 120 credits. Having as
reference the European study programmes, the credit system is based on the principle that 60 credits measure the
full-time workload of a student throughout an academic year. Having estimated that the yearly study time of a
student corresponds to 1500-1800 hours, one credit shall formally correspond to 25 working hours.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.

A avaliação da aprendizagem passa por diversos elementos de avaliação contínua (além dos exames, para os
alunos que não alcancem média positiva naquele tipo de avaliação), nomeadamente: mínimos de assiduidade nas
aulas (70%, exceto para alunos com certos estatutos especiais) e critério da “assiduidade e a participação” na
formação das notas; aulas de apresentação oral de textos, com discussão pelos colegas; realização de ensaios
escritos sobre bibliografia indicada pelos docentes. Em suma, a multiplicidade de elementos avaliativos, bem
como a sua adaptação à natureza das UCs em causa, garantem que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é
feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The evaluation of learning is done by means of different continuous evaluation elements (beyond exams, for
students who do not achieve positive average classification in that means of evaluation), namely: minimum class
attendance rates (70%, except for students who have certain types of special statutes) and criterion of "attendance
and participation" in the formulation of classifications; classes of oral presentation of texts with peer discussion;
production of written essays on bibliography designated by the professors. In sum, the multiple elements of
evaluation, as well as their adaptation to the nature of the courses ensure that the evaluation of students' learning
is carried out in function of the course's objectives.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Recurso muito usual a investigações empíricas para ilustrar teorias, controvérsias, diferentes metodologias, etc.
Acresce que o paradigma do ensino-aprendizagem introduzido a nível da Licenciatura em CP , bem como a
qualidade e o perfil do corpo docente e a experiência ao nível das UCs metodológicas, apontam para um ensino
que aposta numa forte ligação entre a teoria e a prática, entre a teoria e a investigação, entre o ensino e a
investigação.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Very usual use of empirical researches to illustrate theories, controversies, different methodologies, etc.
Furthermore, the teaching-learning paradigm introduced in the Political Science undergraduate programme, the
quality and profile of the faculty, as well as the experience at the level of methodological courses, all point out a
teaching based on a strong connection between theory and practice, theory and research, teaching and research.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.
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7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 0 0 8

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 7

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.

Em 2011/2012 este curso teve uma taxa de sucesso média em todas as UC de 60,1%. No 2º ano deste curso a taxa
atinge praticamente 85% (84,6%), apenas porque um aluno faltou e outro não foi avaliado. No 1º ano do curso a
taxa foi de 59,2%, essencialmente porque houve alunos que faltaram e não foram avaliados conforme previsto nas
UC do curso.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units.

In 2011/2012 this programme had an average success rate in all courses of 68,2%. In the programme's second year,
the average success rate in all courses is close to 85% (84,6%), essentially because one student did not attend and
another was not evaluated. In the programme's first year, the success rate was 59,2%, essentially because some
students did not attend and were not evaluated as was supposed.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

O GEAPQ elabora uma tabela de indicadores para todos os níveis de ensino do ISCTE-IUL. Nos relatórios de
unidade curricular são calculadas, semestralmente, taxas de sucesso por UC (número de alunos que obtêm
aproveitamento face aos inscritos na UC) e nos relatórios de curso são ainda calculadas, anualmente, taxas de
sucesso no que diz respeito à conclusão do curso. Os relatórios de autoavaliação das UC, cursos e unidades
orgânicas, com base numa análise destes indicadores, apontam os principais pontos fortes e a melhorar no
processo de ensino e aprendizagem, apresentando ainda sugestões de melhoria a implementar, devidamente
especificadas e calendarizadas, sempre que o nível de sucesso académico ou a opinião dos estudantes sobre os
docentes sejam insatisfatórios. O Conselho Pedagógico elaborou e divulgou um documento de Boas Práticas que
visa o incentivo e a aplicação de práticas que permitam melhorar o sucesso escolar

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The GEAPQ prepares a scorecard for all levels of education in ISCTE-IUL. The curricular unit reports calculate,
every six months, the success rates for each CU (number of students who obtain with positive grades compared to
all students in the CU), and the programme reports calculate annually the rates of success in completing the
programme. The self-assessment reports of CUs, programme and organic units, based on an analysis of these
indicators, point out the main strengths and issues to improve in the process of teaching and learning, presenting
suggestions of improvement, after proper specification and scheduling, whenever the level of academic
achievement or the opinion of students on teachers is unsatisfactory. The Pedagogical Council developed and
released a document of Good Practices aiming to encourage and implementation of practices to improve school
success.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

0

76 de 93



7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo
de estudos e respectiva classificação.

O centro associado à área de estudos predominante é o CIES-IUL (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia)
tem sido sempre classificado como «Excelente» pelos peritos internacionais designados pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT).
Há ainda centros a que estão associados docentes de outras áreas científicas classificados com “Muito Bom” ou
“Bom” (CEHC: História Contemporânea; CEA: Estudos Africanos) e mesmo “Excelente” ( DINAMIA-CET: Estudos
sobre a Mudança Socioeconómica e o Território).
The research center associated with the predominant are of scientific studies (Political Science: PS) is CIES-IUL,
which has always been classified as«Excellent»by external international referee nominated by the Portuguese
Science Foundation. There are also other research centers (CEHC: History; CEA: African Studies; DINAMIA-CET:
Socio Economic Change and Territory) well classified by FCT (“Very Good”or“Good”) and where Professors from
other scientific areas develop their research.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The research center associated with the predominant are of scientific studies (Political Science: PS) is CIES-IUL,
which has always been classified as «Excellent» by external international referee nominated by the Portuguese
Science Foundation. There are also other research centers (CEHC: History; CEA: African Studies; DINAMIA-CET:
Socio Economic Change and Territory) well classified by FCT (“Very Good” or “Good”) and where Professors from
other scientific areas develop their research.

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.

49

7.2.3. Outras publicações relevantes.
Área científica da Ciência Política: 136 publicações para 8 docentes (ratio: 17);
Outras áreas Cientificas: 34 para 4 docentes (ratio: 8.5);
TOTAL: 170 publicações para 12 docentes (ratio:14.2).
Dados em falta: 1 docente de “outras áreas científicas”.

7.2.3. Other relevant publications.
Scientific area of Political Science: 136 publications by 8 faculty members (ratio: 17);
Other scientific areas: 34 by 4 members (ratio: 8.5);
TOTAL: 170 publications by 12 members (ratio: 14.2).
Missing data: 1 faculty member from "other scientific areas".

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.

Áreas preferenciais para os futuros mestres em C P do ISCTE: política europeia, relações internacionais e
cooperação, opinião pública, comunicação e marketing políticos; administração pública central e local; liderança e
assessoria sociopolítica. Daí a diversidade de potenciais saídas profissionais – desde quadros
superiores/assessores de organizações e instituições (públicas/privadas, locais, nacionais, internacionais e
supranacionais, dos mais diversos setores de atividade) até docentes e investigadores universitários, passando
por dirigentes políticos e sociopolíticos, entre outros. Dada a relativa juventude do curso, julgamos prematuro
adiantar impactos reais na valorização e no desenvolvimento económico. No entanto sublinhe-se o impacto da
investigação feita nos centros associados do Mestrado pelos respetivos docentes, observável na realização de
projetos de pesquisa a pedido de empresas e instituições públicas, em atividades várias de consultadoria, etc.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Preferential areas for the future PS ISCTE-IUL masters: European politics; international relations and cooperation,
public opinion; political communication and marketing; central and local public administration; leadership and
political advice. Therefore, the diversity of potential employment areas – from senior positions/advisors in
organisations (public/private, local, national, international and supranational, in the most varied sectors of activity)
to university professors and researchers, political and sociopolitical leaders, among others. Given the programme's
relative early stage, we believe it is premature to speculate on the real impact on economic enhancement and
development. Nevertheless, it is noteworthy to stress the impact of the research carried out by the programme's
faculty members in the Master's associated research centres, evident by the production of research projects for
companies and public institutions, various consulting activities, etc.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
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internacionais.
Esta integração é patente na participação de docentes em vários projetos de pesquisa (como investigadores e/ou
como coordenadores nacionais e/ou como membros dos Stering Committee), nomeadamente nos seguintes:
1) True European Voter - http://true-european-voter.eu/
2) Comparative Candidate Survey –
http://www.comparativecandidates.org/node/3
3) PARTIREP - Party Representation - http://www.partirep.eu/index.php?page=project&page2=survey&id=2
4) PARENEL – Parliamentary Representation at the National and European levels -
http://www.legipar.sciencespobordeaux.fr/PDF/PARENEL_EN.pdf
5) PIREDEU - http://www.piredeu.eu/public/Overview.asp ;
6) Citizenship, involvement, democracy - http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/cid/
7) INTUNE – Integrated and United - http://www.intune.it/ ;
8) entre vários outros nacionais e internacionais.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

This integration is made clear by the participation of faculty members in various research projects (as researchers
and/or national coordinator and/or members of the Stering Committees), namely:
1) True European Voter - http://true-european-voter.eu/
2) Comparative Candidate Survey –
http://www.comparativecandidates.org/node/3
3) PARTIREP - Party Representation - http://www.partirep.eu/index.php?page=project&page2=survey&id=2
4) PARENEL – Parliamentary Representation at the National and European levels -
http://www.legipar.sciencespobordeaux.fr/PDF/PARENEL_EN.pdf
5) PIREDEU - http://www.piredeu.eu/public/Overview.asp ;
6) Citizenship, involvement, democracy - http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/cid/
7) INTUNE – Integrated and United - http://www.intune.it/ ;
8) among various others, national and international.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
Algumas alterações e certas retificações de pormenor efetuadas nos conteúdos das UCs e nos procedimentos
pedagógicos e até administrativos têm decorrido quer das avaliações pedagógicas (questionários), quer das
chamadas de atenção, reflexões e sugestões dos alunos e dos docentes, em especial as expressas nas reuniões
de final de semestre entre docentes e entre docentes e alunos.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
Some changes and detail adjustments applied in the contents of the courses and in pedagogical, and even
administrative, procedures have taken place, instigated either by the results of pedagogical evaluations
(questionnaires), and by the warnings, reflections and suggestions of students and faculty, especially those
conveyed in the meetings at the end of semesters, between faculty members and faculty members and students.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada.

O curso de mestrado em ciência política promove ligações e inter-acções com diversas instituições públicas e
privadas (estágios de alunos, consultadoria por docentes…), participa por via da pena dos seus docentes em
mídias de referência, organiza e participa em conferências sobre domínios específicos da política, no lançamentos
de livros, etc. Por outro lado, os estudantes guarnecem os seus trabalhos com os dados que recolhem nos
estágios, sendo provável que venham a utilizar os resultados das pesquisas na introdução de melhorias nas
instituições e organizações onde exercem funções.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The political science master´s programme promotes connections and inter-actions with various public and private
institutions (students' internships, faculty consulting...), participates in reference media through its faculty's
writings, organises and takes part in conferences on specific political topics, launching sessions of books, etc. On
the other hand, the students supplement their works with data gathered in internships, being probable that they
may use the results of those researches in the introduction of enhancements in the institutions where they work.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.

O principal contributo para a cultura científica do mestrado de ciência política decorre da significativa produção

78 de 93



científica, tanto em Portugal como no estrangeiro, na área da política pelos seus docentes e investigadores, com
numerosos artigos e livros editados em sedes credíveis, além do já referido envolvimento em encontros científicos
nacionais e internacionais, entre outros.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

The main contribution for scientific culture comes from the significant scientific production, both in Portugal and
abroad, in the area of politics, by the programme's faculty and researchers, who have authored several articles and
books published by reliable institutions, beyond the abovementioned involvement in national and international
scientific meetings, among others.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.

Neste domínio cabe destacar o papel ativo do Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) no estabelecimento da
ligação entre a universidade e as audiências, com os seus parceiros e os media. Para esse feito disponibiliza um
serviço de apoio, um banco de imagens e informações acessíveis no press kit. Com o apoio deste serviço, a
divulgação do curso (bem como da instituição) tem sido feita de forma ampla e diversificada. No que diz respeito
ao curso, os conteúdos divulgados através dos diferentes meios (ex., portal, folhetos electrónicos, postais, fénix)
são trabalhados e permanentemente atualizados em articulação com a direção, refletindo de forma simples e
fidedigna as principais características distintivas do curso (missão, objectivos, corpo docente, saídas
profissionais, estrutura curricular, funcionamento lectivo, etc.).

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.

In this field, it is important to highlight the active role of the Image and Communication Office (GCI) in the
establishment of the connection between the university and its audiences, its partners and the media. For that
purpose, the Office provides a good support service, an image bank and easily accessible information in the press
kit. With the support of this service, the divulgation of the programme (as well as of the institution) has taken place
in an extensive and diversified manner. In what concerns the programme, the contents communicated through the
various means (e.g. website, electronic flyers, postcards, Fénix) are carefully prepared and permanently updated, in
articulation with the direction. These contents reflect, in a simple and reliable manner, the programme's main
distinctive features (e.g. mission, objectives, faculty, career prospects, curricular structure, and school calendar).

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 9.8

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 2.4

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 6.9

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
É patente uma clara associação do ensino e dos conhecimentos teóricos ministrados à investigação da realidade
concreta, aliás na sequência do que se faz já a nível da licenciatura, a qual singulariza de certo modo a pedagogia
praticada no ISCTE-IUL e, em especial, Escola de Sociologia & Políticas Públicas, em que se insere o curso de
mestrado de ciência política. Sublinhe-se igualmente a qualidade do corpo docente, a qual se expressa através das
suas qualificações (percentagem de docentes doutorados), das suas publicações, do seu envolvimento em redes
de investigação, ou, ainda, da sua participação em Congressos, não sendo negligenciável a vertente internacional
presente na generalidade destas atividades.

8.1.1. Strengths
It is patent that there is a clear association between teaching and taught theoretical knowledge and the research of
the tangible reality, in line with the practices carried out in the undergraduate programme, which is centred on the
pedagogy defended by ISCTE-IUL and, especially, the School of Sociology and Public policy, in which the political
science master's programme is included. It is also noteworthy to mention the quality of the faculty, expressed by
their level of qualification (percentage of PhDs), their publications, their involvement in research networks or,
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additionally, their participation in congresses, not forgetting the international nature of the majority of these
activities.

8.1.2. Pontos fracos
Os objetivos gerais parecem ser respeitados a nível da estrutura curricular e dos métodos de ensino-
aprendizagem. Contudo, é possível que os últimos ainda não estejam inteiramente adequados à composição do
corpo discente, designadamente à notável diversidade de proveniências escolares e de formação académica dos
alunos. Isto pode afetar de algum modo o rigoroso cumprimento dos objetivos gerais do curso.

8.1.2. Weaknesses
The general objectives seem to be followed in what concerns the curricular structure and the teaching-learning
methodologies. Nevertheless, it is possible that the latter are not yet adequate to the composition of the students's
corpus, specifically due to the remarkable diversity of school and academic training backgrounds. This may
somehow affect the rigorous attainment of the programme's general objectives.

8.1.3. Oportunidades
A estrutura curricular deste curso tem alguma especificidade relativamente a outros cursos de mestrado de
política, em especial o ênfase nas questões dos direitos e cidadania nas suas várias vertentes (formal-legal,
atitudinal, institucional…). Por outro lado, o género de ensino-aprendizagem típico do curso de mestrado de
ciência política do ISCTE-IUL diferencia-se positivamente face aos demais cursos de ciência política existentes nas
instituições nacionais de ensino universitário (públicas e privadas), designadamente pela forte ligação que cultiva
entre ensino e investigação, entre teoria e prática, o que aliás pode favorecer as possibilidades de emprego dos
estudantes.

8.1.3. Opportunities
The programme's curricular structure has some degree of specificity in relation to other master's programmes in
the area of politics, especially the emphasis given to the questions of rights and citizenship in its various
subdivisions (formal-legal, regarding attitudes, institutional...) On the other hand, the type of teaching-learning
methodology typical of ISCTE-IUL's political science master's programme is different from the other political
science programmes available in Portuguese higher education institutions (public and private), namely for the
strong connection between teaching and learning, theory and practice, which, furthermore, may strengthen the
employability among its students.

8.1.4. Constrangimentos
A diversidade de proveniência escolar/intelectual dos alunos, como vimos, em parte decorrente do elevado número
de entradas de facto para o curso.

8.1.4. Threats
The students' diversity of school/intellectual backgrounds, as aforementioned, in part caused by the large number
of admissions.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
Bom relacionamento pessoal e profissional e forte colaboração entre os docentes que formam o núcleo duro do
curso, em particular entre o diretor e os demais elementos da comissão coordenadora, o que facilita a tomada de
decisões e a superação dos obstáculos e problemas que vão surgindo. Aferição dos processos pedagógicos por
via de diversos instrumentos de monitorização (inquéritos de monitorização pedagógica, reuniões entre docentes e
entre estes e os alunos;etc.) e relativa facilidade de acesso dos alunos aos docentes.

8.2.1. Strengths
Good relationship and strong collaboration between faculty members who compose the programme's hard core,
particularly between the director and the other elements of the coordinating commission, which facilitates decision-
making and the triumph over obstacles and problems that eventually appear. Assessment of pedagogical
processes by means of various monitoring tools (pedagogic assessment questionnaires, faculty meetings,
meetings between faculty and students; etc.) and relatively simple communication between students and faculty
members.

8.2.2. Pontos fracos
A implementação dos resultados das audições dos alunos e monitorizações pedagógicas pode ficar a dever-se a
eventuais desequilíbrios entre tais audições e tais processos de monitorização.

80 de 93



8.2.2. Weaknesses
The implementation of the results of student consultation and pedagogical monitoring may be due to eventual
unbalances between such consultations and monitoring processes.

8.2.3. Oportunidades
Os procedimentos externos de monitorização e garantia de qualidade existentes asseguram uma regular atenção à
necessidade de atualização, simplificação e melhoria dos processos organizativos, sendo por isso uma
oportunidade para o reforço da qualidade dos cursos, nomeadamente do mestrado de ciência política.

8.2.3. Opportunities
The existing external procedures of quality monitoring and assurance guarantee a regular focus on the need for
update, simplification and improvement of organisational processes, being therefore an opportunity for the
reinforcement of programme quality, namely the political science master's.

8.2.4. Constrangimentos
Condicionamentos externos, com implicações no bloqueamento à progressão nas carreiras, ocasionam escassez
de professores associados e catedráticos para assumirem cargos de gestão.

8.2.4. Threats
External constraints, with implications in the hindrance of career development, bring about scarcity of associated
and full professors to assume management positions.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
Bons equipamentos (computadores, software disponível, salas), boa biblioteca em geral (livros, revistas, bases de
dados).

8.3.1. Strengths
Good equipments (computers, software, classrooms), good library, in general (books, journals, databases).

8.3.2. Pontos fracos
Dado que a ciência política é uma área nova, seriam precisos mais livros, revistas e bases de dados, além do
enorme esforço que tem sido feito até agora. Há que contar, no entanto, com os “constrangimentos” externos no
financiamento público às universidades.

8.3.2. Weaknesses
Given the fact of Political Science being a recent area, more books, journals and databases are needed, beyond the
massive effort that has been made up to this point. We have, nevertheless, to count on university public funding
external "constraints".

8.3.3. Oportunidades
Com base nas redes existentes, fomentadas no âmbito dos centros de investigação associados aos cursos de
política, incluindo o mestrado (CIES-IUL, DINAMIA, CEHC e CEA), bem como das redes profissionais específicas
dos docentes, há amplas oportunidades de estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais.

8.3.3. Opportunities
Based on the existing networks, enhanced in the framework of the research centres associated to the political
science programmes, including the master's (CIES-IUL, DINAMIA, CEHC and CEA), as well as the faculty members'
professional networks there are vast opportunities for the establishment of new national and international
partnerships.

8.3.4. Constrangimentos
Entre os constrangimentos avulta a redução do financiamento público às universidades, 2005-2013.

8.3.4. Threats
The most significant constraint is the decrease in public funding to universities, 2005-2013.

81 de 93



8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
O corpo docente é muito qualificado em termos seja de categoria profissional (praticamente todos doutorados e
com clara vantagem para os docentes-núcleo da CP), seja de publicações (nacionais e internacionais), seja de
participação em redes de investigação (nacionais e internacionais), ou ainda da sua participação em Congressos.
O pessoal docente é predominantemente jovem, qualificado e dinâmico.

8.4.1. Strengths
The quality of the faculty, either in terms of qualifications (nearly all members are doctorate holders with clear
advantage for the PS hard core faculty members), and in terms of (national and international) publications and
participation in (national and international) research networks), and also their participation in Congresses.
The faculty staff is mainly young, qualified and dynamic.

8.4.2. Pontos fracos
Refira-se a enorme diversidade de disciplinas que os docentes de ciência política têm geralmente de lecionar (no
conjunto dos cursos de política e noutras áreas), a par da inerente sobrecarga de problemas pedagógicos e
administrativos que têm de gerir - tudo isso concorrendo para a impossibilidade crescente de se concentrarem na
imprescindível atualização a nível das tarefas de ensino e investigação.

8.4.2. Weaknesses
The large quantity of courses that the political science faculty members generally have to teach (in politics
programmes and in other areas), along with the inherent overflow of academic and administrative problems they
have to manage. All this contributes for their growing difficulty in focusing on the necessary updating at the level of
teaching and research.

8.4.3. Oportunidades
Relativamente aos pontos fracos elencados, não se vislumbram por ora “oportunidades” suscetíveis de conduzir à
superação ou atenuação do seu impacto.

8.4.3. Opportunities
Regarding the abovementioned weaknesses we do not, so far, perceive "opportunities" that may lead to their
impact's surmounting or mitigation.

8.4.4. Constrangimentos
Naturalmente, a significativa redução do financiamento público às universidades (2005-2013) é talvez o factor
essencial dos pontos fracos referidos (dificuldade de contratação de pessoal, docente e não docente, etc.).

8.4.4. Threats
Naturally, the significant the decrease in public funding to universities, 2005-2013 is probably the essential factor
behind the referred weaknesses (difficulty in hiring faculty and non-faculty staff, etc.).

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
Parte dos alunos admitidos ao mestrado têm notas elevadas e/ou valioso currículo profissional, o que é suscetível
de ser aproveitado no domínio pedagógico. Também se observa a presença de alunos com iniciativa e
responsabilidade quanto às atividades genéricas do curso, sendo de destacar os que se têm assumido como
«líderes». Os estudantes têm-se envolvido em atividades curriculares e extracurriculares (ciclos de conferências,
etc.), eventualmente sob orientação dos docentes. Tal envolvimento passou, nomeadamente, pela criação do NACP
(Núcleo de Alunos de Ciência Política do ISCTE-IUL), que tem possibilitado e incentivado a participação dos alunos
nas atividades mencionadas acima. No que toca ao ambiente de ensino/aprendizagem convirá insistir na
possibilidade de participação dos alunos em projetos de investigação do CIES-ISCTE e em estágios, com
protocolo, em inúmeras instituições e organizações socialmente credíveis.

8.5.1. Strengths
Part of the students admitted to the master's programme have high classifications and/or valuable professional
curricula, which may be used in the pedagogical field. Some students also show initiative and responsibility
regarding the programme's general activities, being noteworthy to highlight those who have assumed the role of
"leaders". The students have been involved in curricular and extracurricular activities (conference cycles, etc.),
eventually under faculty supervision. Such involvement has enabled, for instance, the creation of NACP (ISCTE-IUL
Political Science Students' Association), which has enabled and encouraged the participation of students in the
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abovementioned activities. Regarding the teaching/learning environment, it is necessary to stimulate student
participation in CIES-IUL research projects and in internships, with protocol, in various socially credible institutions
and organisations.

8.5.2. Pontos fracos
O número excessivo de entradas que se verificou no ano transacto permite a presença de alguns alunos
insuficientemente preparados do ponto de vista das exigências de um curso de mestrado que se pretende
rigoroso. Ocasionalmente, à insuficiente preparação adicionam-se comportamentos pouco éticos e mesmo
irregulares por parte de uma minoria de alunos, que inclusive deram azo à recente instauração de processos
disciplinares.

8.5.2. Weaknesses
The excessive number of admissions in the past year allows the presence of some students who are insufficiently
prepared regarding the exigency of a thorough master's programme. Occasionally, besides the lack of preparation,
some unethical or even illegitimate behaviours adopted by a minority of students, which have inclusively originated
the prosecution of disciplinary proceedings.

8.5.3. Oportunidades
Dada a facilidade de acesso e relacionamento entre docentes e discentes, nomeadamente entre os coordenadores
do curso, por um lado, e por outro as organizações dos estudantes (NACP) e os estudantes individualmente
considerados, as dificuldades e problemas emergentes vão sendo progressivamente superados. Por outro lado,
nos casos, raros, acima referidos, de comportamentos intoleráveis por parte dos discentes, podemos contar com a
abertura e disponibilidade das autoridades departamental, de Escola e do ISCTE-IUL para lhes dar a resposta
adequada, dentro das normas legais em vigor.

8.5.3. Opportunities
Given the proximity and straightforward relationship between faculty and students, namely between the
programme's coordinators, on the one hand, and, on the other hand, the students' organisations (NACP) and the
students individually, the difficulties and problems are progressively overcome. On the other hand, in what
concerns the rare aforesaid student intolerable behaviour, we count on the openness and availability of the
Department, School and ISCTE-IUL authorities to ensure they have the adequate resolution, within the legal rules in
force.

8.5.4. Constrangimentos
Diríamos que os principais constrangimentos decorrem aqui principalmente do excesso de alunos admitidos ao
mestrado, da profunda diversidade entre eles em termos de formação e conhecimentos adquiridos sobre política e,
como vimos, do comportamento pedagógico e atitudinal de uma minoria.

8.5.4. Threats
We would say that the main threats have to do with the excessive number of students, the deep differences among
them in terms of training and acquired knowledge on politics and, as we mentioned, the negative attitudes and
pedagogical behaviour of a minority.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
Coerência entre objetivos, metodologias de aprendizagem e conteúdos entre as unidades curriculares, mantendo,
porém, uma relativa diversidade de métodos de aprendizagem e de avaliação.

8.6.1. Strengths
Coherence among the courses' objectives, learning methodologies and contents, preserving, nonetheless, a
relative diversity of learning and evaluation methodologies.

8.6.2. Pontos fracos
Limitações dos mestrandos em termos de tempo disponível para efectuarem parte das leituras requeridas pelas
diversas unidades curriculares e para reuniões de estudo no âmbito dos grupos de trabalho, em resultado da
preenchida vida profissional de muitos deles.

8.6.2. Weaknesses
Limitation of the students' available time to read the texts required in the various courses and to attend study
meetings in the scope of the work groups, resulting from the busy professional lives many of them lead.
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8.6.3. Oportunidades
Os pontos débeis das UCs são susceptíveis de conhecer uma atenuação crescente devido não só ao procedimento
de autoavaliação adotado na sequência do processo de Bolonha, como também aos esforços de harmonização de
procedimentos, orientações e fins no ISCTE-IUL, potenciando melhorias a nível da pedagogia e do cumprimento
dos fins.

8.6.3. Opportunities
The weaknesses of the courses are susceptible of suffering a growing mitigation due, not only to the
self-assessment procedures adopted in sequence of the implementation of the Bologna process, but also to the
efforts to harmonise procedures, guidelines and objectives at ISCTE-IUL, boosting pedagogy and accomplishment
enhancements.

8.6.4. Constrangimentos
Dificuldade de assimilação num curto lapso de normas e procedimentos que surgiram em catadupa, o que se
traduziu numa “legitimidade dividida” perante os mesmos.

8.6.4. Threats
Difficulty of short-term assimilation of a host of regulations and procedures, which has been translated into a
"divided legitimacy" in face of those regulations and procedures.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
Ainda será prematuro dar uma informação cabal sobre este ponto, atendendo à juventude do curso. Sabe-se, no
entanto, que está a evoluir bem o processo de conclusão e defesa das primeiras teses de mestrado deste curso,
tendo as primeiras provas vindo a ocorrer com sucesso no decurso das últimas semanas.

8.7.1. Strengths
It is still early to provide suitable information on this topic, considering the youth of the programme. We do know,
however, that the process of conclusion and defence of this programme's first dissertations is evolving positively:
the first examinations have been evaluated successfully throughout the last weeks.

8.7.2. Pontos fracos
Será de mencionar como ponto fraco o atraso na realização de algumas tarefas de grande utilidade como, por
exemplo, a elaboração de um dossier de curso e sua distribuição pelos docentes. O processo de
internacionalização do curso precisa de ser alargado mediante a presença de mais docentes visitantes e
conferencistas estrangeiros.

8.7.2. Weaknesses
It is important to mention the delay in concretisation of some tasks of great usefulness, such as the ellaboration of
a programme folder and its distribution by the faculty members. The programme's internationalisation process
needs to be expanded by means of the presence of greater number of guest foreign professors and lecturers.

8.7.3. Oportunidades
Certas melhorias efetuadas no ano letivo de 2011-2012, a nível, por exemplo, do esforço de capitalização do
trabalho empírico realizado a nível da investigação e da intensificação da integração dos alunos nos estágios
profissionais, constituem oportunidades criadas que não deixarão de dar frutos. Assinale-se, ainda, a consciência
dos diretores do Departamento e do curso de mestrado sobre a necessidade de realizar as tarefas em atraso e de
criar novas oportunidades aos alunos, por exemplo valorizando mais os melhores de entre eles através da redução
de propinas e de outros dispositivos

8.7.3. Opportunities
Some enhancements implemented in 2011-2012, for instance regarding the effort to capitalise the empirical work
carried out at the level of research and intensification of the students' integration in internships constitute
opportunities that have been created and shall not fail to pay. It is also important to highlight the awareness of the
Department and master's programme directors of the need to implement other programmed tasks and create new
opportunities for the students, i.e. value the best students through reduction of tuition fees and other mechanisms.

8.7.4. Constrangimentos
Com excepção dos constrangimentos de natureza orçamental externos, não vislumbramos de momento
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constrangimentos insuperáveis.

8.7.4. Threats
Except for the external budgetary threats, for the time being we do not detect any insuperable threats.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
O processo de ensino/aprendizagem é dificultado pela heterogeneidade de formação disciplinar e pela diversidade
profissional dos mestrandos, o que faz com que estes, por exemplo, encarem de forma diversa a prestação dos
docentes.

9.1.1. Weaknesses
The teaching/learning process is obstructed by the heterogeneity of the students' training backgrounds and
professional diversity, originating, for example, different perceptions among them regarding the faculty members'
performance.

9.1.2. Proposta de melhoria
(i) Mostrar aos alunos a vantagem de frequentarem as disciplinas optativas que melhor preencham as suas lacunas
de formação académica, de modo a “aproximá-los” do processo de ensino/aprendizagem próprios do mestrado,
em especial das questões metodológicas. (ii) Aprofundar o processo de “operacionalização dos conceitos” nas
cadeiras de índole mais teórica, de forma a reforçar a convivência dos alunos com a vertente de ligação da teoria à
realidade concreta, que pauta a pedagogia do curso. (iii) Desenvolver as tutorias nos 1º e 2º anos com vista a
facilitar o cumprimento dos objetivos precedentes e, em geral, auxiliar os alunos a corresponderem às exigências
do curso.

9.1.2. Improvement proposal
(i) To show students the advantage of attending the optional courses which may better correct their academic
flaws, so as to "bring them closer" to the master's teaching/learning process, in special the methodological
questions. (ii) To expand the process of "concept operationalisation" in the more theoretical-oriented courses, so
as to reinforce the students' closeness with the aspect of connection of theory and tangible reality, which marks the
programme's pedagogy. (iii) To develop the 1st and 2nd years tutorships aiming to assist the accomplishment of
the preceding objectives and, in general, support students in corresponding to the programme's exigencies.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
Durante o próximo ano letivo.

9.1.3. Implementation time
During the next academic year.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.1.5. Indicador de implementação
Constatação do progresso médio relativo dos alunos em matéria de “aproximação” a matérias e procedimentos em
que se têm verificado lacunas de formação e dificuldades de adaptação nos anos transactos.

9.1.5. Implementation marker
Realisation of the students' relative average progress regarding the "approximation" to subjects and procedures in
which have been detected training gaps and adaptation difficulties in the previous years.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
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9.2.1. Debilidades
A concentração na coordenação das disciplinas e, sobretudo, dos cursos, bem como no trabalho pedagógico e
científico é dificultado pela enorme diversidade de disciplinas dos três cursos de política que os respectivos
docentes têm a seu cargo, a par das tarefas administrativas referidas acima, as quais deveriam ser limitadas.

9.2.1. Weaknesses
The focus on the coordination of courses and, especially, programmes, as well as on the pedagogical and scientific
work, is hindered by the large diversity of courses in the three politics programmes for which the faculty members
are responsible, along with the abovementioned administrative tasks, that should be limited.

9.2.2. Proposta de melhoria
Uma melhoria possível consistiria em atribuir a cada docente duas turmas de licenciatura para a mesma cadeira,
pelo menos nos dois anos iniciais, o que além de atenuar a referida dispersão curricular reduziria o número de
alunos por turma. Naturalmente, esta solução teria de passar por um suplemento de docentes na área de política,
ou por uma reestruturação das UCs e dos respetivos tempos letivos.

9.2.2. Improvement proposal
A possible improvement would be to attribute the same course in two undergraduate classes to each faculty
member, at least in the first two years, which, besides reducing the effect of the referred curricular diffusion, would
reduce the number of students per class. Naturally, this solution would have to be complemented by an increase in
the number of faculty members in the area of politics or a restructuration of the courses and respective class
hours.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
Dois anos.

9.2.3. Improvement proposal
Two years

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.2.5. Indicador de implementação
Aprovação das alterações sugeridas pela Comissão Científica da Escola de Sociologia e Políticas Públicas

9.2.5. Implementation marker
Approval of the changes suggested by the Scientific Commission of the School of Sociology and Public Policy.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
(i) Redução crescente do financiamento público das Universidades, o que se repercute no funcionamento geral
destas instituições, inclusive na aquisição de livros, revistas e bases de dados. (ii) O facto de a Biblioteca do
ISCTE-IUL estar encerrada o sábado de tarde e no domingo é particularmente gravosa para os alunos com horário
pós-laboral, caso da maioria dos alunos dos mestrados, pós-graduações e doutoramentos.

9.3.1. Weaknesses
(i) Growing reduction of the public funding attributed to Universities, which has effects on the general functioning
of these institutions, including in what concerns the acquisition of books, journals and database access. (ii) The
fact that ISCTE-IUL's library is closed on Saturday afternoons and on Sundays is particularly negative for worker-
students, which are the majority of students in master's programmes, post-graduation programmes and PhDs.

9.3.2. Proposta de melhoria
(i) Aperfeiçoar a gestão interna dos recursos materiais e das parcerias. (ii) Abrir a Biblioteca no sábado à tarde e
em parte do domingo, eventualmente compensado pelo encerramento mais cedo nos dias de semana.

9.3.2. Improvement proposal
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(i) Improve the internal management of material resources and partnerships. (ii) Open the library on Saturday
afternoons and on Sundays, partially, eventually balanced by the establishment of an earlier closing time on
weekdays.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
Dois anos.

9.3.3. Implementation time
Two years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.3.5. Indicador de implementação
Atenuação da diminuição do nível de financiamento estatal das Universidades públicas. Estabelecimento de
parcerias formais entre instituições. Alteração do horário da Biblioteca.

9.3.5. Implementation marker
Decrease of the reduction in public funding to public universities. Establishment of formal partnerships between
institutions. Alteration of the Library's closing hours.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
São fracas ou nulas as perspetivas de ascensão na carreira e de melhoria da remuneração dos docentes devido às
incidências da política de austeridade. A avaliação de desempenho comporta uma considerável carga burocrática
para os docentes, mas sem consequências compensatórias ou incentivadoras para os mesmos. O núcleo de
docentes de CP é algo reduzido para assegurar as funções pedagógicas e outras nos três ciclos da área de
política: 4 docentes a 100% e 3 a 20%-30%. Cumpre ainda insistir na insuficiência do staff de funcionários para
apoio aos docentes, que deste modo se vêem sobrecarregados com tarefas administrativas que deviam caber aos
primeiros.

9.4.1. Weaknesses
Weak or non-existent career development and salary increase perspectives for faculty members due to the austerity
policies. The performance evaluation increases the faculty members' bureaucratic burden, without consequences
in terms of salary or incentives of any kind.
Reduced faculty staff core in the area of PS to ensure the pedagogic and other roles in the three cycles: 4 members
100% dedicated; 3 at 20-30%. It is also important to insist in the insufficient number of non-faculty staff to support
the faculty, who are extremely burdened with paper work that should be assured by non-faculty staff.

9.4.2. Proposta de melhoria
Facilitar a progressão dos docentes na carreira. Propor colaborações de docentes estrangeiros, mesmo limitadas
no tempo e no orçamento, de forma a compensar parcialmente a falta de docentes na área e contribuir para o
aprofundamento das relações internacionais do curso. Compensar de alguma forma os docentes com melhor
performance no desempenho das suas tarefas pedagógicas. Aligeirar a carga de tarefas administrativas banais que
pesa sobre os docentes.

9.4.2. Improvement proposal
Facilitate the faculty members' career development. Propose collaboration of foreign faculty members, even if
limited in time and in budget, so as to partially balance the lack of faculty members in the area and contribute
towards the expansion of the programme's international relations. Reward the faculty members with best
performance in the development of their pedagogical tasks. Lighten the faculty members' administrative burden.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
Seis meses a um ano.

9.4.3. Implementation time
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Six months to a year.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.4.5. Indicador de implementação
Abertura de lugares de carreira para progressão dos docentes. Introdução de normas que permitam compensar os
melhores docentes e incentivar a sua performance. Colaboração efetiva de docentes estrangeiros e, pelo menos a
prazo, aumento dos docentes de ciência política para assegurar os três ciclos da área de política. Aumento do staff
de pessoal não-docente, nomeadamente com vista a atenuar a carga de trabalho burocrático dos docentes.

9.4.5. Implementation marker
Opening of career vacancies to enable faculty career development. Introduction of standards that enable to reward
the merit of faculty members with best performance and encourage their performance. Effective collaboration of
guest foreign professors and, at least as a medium-term objective, increase the number of political science faculty
members so as to ensure the three PS cycles. Increase of administrative staff, namely to promote and enable a
decrease of the faculty's administrative burden.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
O aumento, ainda que a título excepcional, do número de entradas no mestrado não facilita o melhor ambiente de
ensino/aprendizagem, tanto mais que alguns alunos parecem insuficientemente preparados e mesmo
“socializados” face às exigências de um curso pós-licenciatura que se pretende pedagógica e cientificamente
rigoroso. Valorização insuficiente e não compensação dos alunos com melhor desempenho académico.

9.5.1. Weaknesses
The increase, although exceptional, of the number of admitted students in the master's programme does not benefit
the teaching/learning environment, especially since some students seem to be insufficiently prepared and even
"socialised" in face of the degree of difficulty of a post-graduate degree which is actually intended to be pedagogic
and scientifically thorough. Insufficient valuation and non-reward of students with best academic performance.

9.5.2. Proposta de melhoria
Tornar a imagem do curso ainda mais apelativa a fim de aumentar o leque de candidatos e, por essa via, poder
selecionar os melhores entre um conjunto mais apto em termos de qualificação académica e/ou experiência
profissional. Rever o número dos que entram a título excepcional. Desenvolver os incentivos, pecuniários ou
outros, com vista a premiar as melhores prestações dos alunos. Incrementar a monitorização pelos docentes
(tutorias) no 2º ano, para que seja assegurada a entrega atempada dos trabalhos e a taxa de sucesso.

9.5.2. Improvement proposal
Make the programme's image even more appealing in order to increase the number of candidates and, therefore, be
able to select the best among a fitter set in terms of academic qualifications and/or professional experience. Review
the number of exceptionally admitted students. Develop the rewards, pecuniary or others, aiming at rewarding the
best performances. Increase the monitoring carried out by faculty members (tutorships) in the 2nd year, so as to
ensure the timely delivery of the assignments and the success rate.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
Um, dois ou três anos. Variável consoantes as dimensões.

9.5.3. Implementation time
One, two or three years. Consonants variable dimensions.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High
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9.5.5. Indicador de implementação
(i) Estabelecimento de uma “cláusula-barreira” ao número de entradas a título excepcional. (ii) Mantendo-se ou
subindo o número de candidatos ao curso, os que acederam superam em média os que acederam nos anos
anteriores em termos de currículo (formação académica, classificações e experiência profissional). (iii) Aumento
ligeiro do número de alunos susceptíveis de ser compensados pela sua performance, designadamente pela
redução de propinas.

9.5.5. Implementation marker
Establishment of a "barrier clause" to the number of exceptional admissions. (ii) Maintaining or increasing the
number of candidates to the programme, the ones who are admitted prevail, in average, over the ones admitted in
previous years, in terms of curriculum (academic training, classifications and professional experience). (iii) Slight
increase of the number of students prone to be rewarded by their performance, namely by means of tuition fee
diminution.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
Excesso de trabalho de índole administrativa, por vezes agravado pelas falhas ocasionais dos serviços
competentes (p. ex., lançamento de notas via Fénix).

9.6.1. Weaknesses
Excess of administrative work, sometimes intensified by occasional flaws of the competent services (e.g. marks
publication via Fénix)

9.6.2. Proposta de melhoria
Redução da carga de trabalho administrativo dos docentes.

9.6.2. Improvement proposal
Reduction of faculty staff administrative burden.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Um ano, se possível.

9.6.3. Implementation time
One year, if possible

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.6.5. Indicador de implementação
Redução das tarefas administrativas dos docentes.
Maior apoio do pessoal não docente aos professores em prol da redução das referidas tarefas.

9.6.5. Implementation marker
Reduction of faculty staff administrative burden.
Greater support provided by non-faculty staff to the faculty, so as to reduce their administrative burden.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
Certa tendência dos alunos, sobretudo dos oriundos do exterior do ISCTE-IUL, para darem resposta às exigências
em termos de avaliação de conhecimentos utilizando bibliografia que “herdaram” dos seus cursos anteriores, com
prejuízo das indicações bibliográficas recomendadas pelos docentes do curso de mestrado. Tal tendência pode
defraudar as expectativas dos docentes quanto aos resultados dos trabalhos prestados. Os problemas, já
mencionados, do excesso de entradas e da diversidade de formação, experiência e qualificação dos candidatos.
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9.7.1. Weaknesses
A certain tendency of students, especially those coming from outside ISCTE-IUL, to use bibliography "inherited"
from their previous programmes to respond to the demands in terms of knowledge assessment, in detriment of the
bibliography recommended by the master's faculty members. Such tendency may defraud the faculty members'
expectations regarding the results. The aforementioned problems caused by excess of admissions and diversity of
background training, experience and qualification.

9.7.2. Proposta de melhoria
Insistência dos docentes junto dos mestrandos para que estes acatem “religiosamente” a bibliografia basilar da
cadeira.
Reduzir ligeiramente o número de entradas a título excepcional.

9.7.2. Improvement proposal
Reinforcement of the need to "religiously" use the courses' basic bibliography.
Slightly reduce the number of exceptional admissions.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
Dois próximos anos letivos.

9.7.3. Implementation time
In the next to academic years

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.7.5. Indicador de implementação
Inclusão efetiva da bibliografia recomendada pelos docentes nos trabalhos elaborados pelos alunos. Fixação de
um limite ao número de entradas a título excepcional, compatível com as exigências de bom funcionamento do
curso.

9.7.5. Implementation marker
Effective inclusion of the bibliography recommended by the faculty staff in the assignments produced by the
students. Establishment of a limit to the number of exceptional admissions, compatible with the programme's
proper operation.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política
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10.1.2.1. Study Cycle:
Political Science

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciência Política

10.2.1. Study Cycle:
Political Science

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

(0 Items)       

<sem resposta>
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10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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