English version at the end of this document
Ano Letivo

2022-23

Unidade Curricular

TRABALHO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO

Cursos

SOCIOLOGIA (2.º Ciclo) (*)

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica

Faculdade de Economia

Código da Unidade Curricular

15031023

Área Científica

SOCIOLOGIA

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos)
312

Contributo para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - 10,
ODS (Indicar até 3 objetivos)
11,
16
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Línguas de Aprendizagem
Português.
O trabalho final pode ser redigido e defendido noutras línguas, mediante a aprovação do Conselho
Científico da Faculdade de Economia

Modalidade de ensino
Trabalho autonomo do estudante sob orientação docente

Docente Responsável

DOCENTE

João Filipe de Jesus Marques

TIPO DE AULA

TURMAS

TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

2º

A

40OT

1680

60

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
De acordo com o ponto 2 do art. 19 do Regulamento dos Ciclos de estudo conducentes ao grau de mestre e de doutor: "A inscrição em
Unidade Curriculares do 2º ano do plano de estudos só pode ser efetuada se o estudante tiver concluído com aproveitamento Unidades
Curriculares que correspondam a pelo menos dois terços dos ECTS do 1º ano do plano de estudos".
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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Ao obterem aproveitamento nesta unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de,
- Utilizar metodologias, métodos e técnicas de investigação sociológica para elaborar e aplicar desenhos de intervenção social;
- Utilizar o pensamento crítico e reflexivo em contextos de investigação e de intervenção, a nível individual e coletivo;
- Comunicar segundo as regras definidas pela comunidade científica da área da Sociologia.
- Demonstrar capacidade de investigar autonomamente, com criatividade e originalidade;
- Demonstrar capacidade para aplicar as conclusões de trabalhos de investigação à vida concreta dos atores sociais, grupos e instituições.
- Revelar capacidade de tomar decisões de intervenção social segundo princípios éticos.

Conteúdos programáticos
O Trabalho de Projeto de Intervenção é especialmente indicado para os estudantes que estejam a trabalhar em instituições com intervenção
na área social e que desejem: a) contribuir para a melhoria da global sua instituição, b) contribuir para a melhoria de alguma valência,
serviço, ou parte da instituição; d) implementar, numa instituição, um projeto inovador, monitorizando e refletindo sobre os seus resultados.
O trabalho de projeto implica, na maior parte dos casos, a adoção de metodologias de investigação-ação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Trabalho autónomo do estudante sob orientação de um professor da Universidade e, eventualmente, de um supervisor institucional. A
avaliação é realizada mediante apresentação e discussão pública do Trabalho de Projeto de Invervenção. De acordo com o Regulamento de
2ºs e 3ºs ciclos.

Bibliografia principal
AZEVEDO, C.A.M. (2000) Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares ; Sugestões para Estruturas da Escrita . Lisboa: Universidade Católica
Editora.
BELL, Judith. (1997) Como Realizar um Projecto de Investigação , Lisboa, Gradiva.
CEIA, Carlos (2000) Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos , Lisboa, Editorial Presença
DESHAIES, Bruno (1997) Metodologia da Investigação em Ciências Humanas , Lisboa, Instituto Piaget.
FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE (2016) Guia para elaboração de Trabalho Final de Mestrado (2º ciclo),
Faro, Faculdade de Economia da Universidade do Algarve
FERNANDES, António José (2002) Métodos e Regras para Elaboração de Trabalhos Académicos e Científicos . 2 ed. Porto, Porto Editora.
SERRANO, P. (2004). Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos . Relógio D`Agua.
SOUSA, Gonçalo (2003) Metodologia da Investigação, Redacção e Apresentação de Trabalhos Científicos , Porto, Livraria Civilização.
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Academic Year

2022-23

Course unit

INTERVENTION PROJECT

Courses

SOCIOLOGY (*)
Common Branch

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School

THE FACULTY OF ECONOMICS

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits)
312

Contribution to Sustainable
Development Goals - SGD
(Designate up to 3 objectives)

10,
11,
16

Language of instruction
Portuguese.
The final work can be written in other languages, subject to the approval of the Scientific Board of the
Faculty of Economics
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Teaching/Learning modality
Autonomous research work, under the supervision of a faculty member and a member from the host
institution

Coordinating teacher

João Filipe de Jesus Marques

Teaching staff

Type

Classes

Hours (*)

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T
0

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

0

0

0

0

0

40

0

1680

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT Tutorial; O - Other

Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
According to the current Regulations: "The enrollment in the Curricular Units of the 2nd year can only be made if the student has successfully
completed at least two thirds of the ECTS of the 1st year".

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
After the frequence of this Curricular Unit, the studentes shoul be able,
- To use methodologies, methods and gathering information techniques to design applied sociological research .
- To use reflexive critical thought in social intervenction contexts, individually and collectively. - To communicate according to the rules
defined by the scientific community.
- To demonstrate the ability of research autonomously, with creativity and originality.
- To demonstrate a good analysis abilities, in the sense of applying research conclusions to the concrete life of social actors, groups and
institutions.
- To demonstrate the ability of taking intervention decisions according to ethical principles
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Syllabus
The Intervention Project is especially suitable for students who are working in institutions acting in the social field who wish to: a) contribute to
globally improve their institution, ii) contribute to the improvement of some particular service or part of institution; c) to implement in the
institution, an innovative project, monitoring and assessing on its results. Project work implies, in most cases, the adoption of research-action
methodologies.

Teaching methodologies (including evaluation)
Students will be supervised by a Faculty member. Assessment is via a public session. Please refer to the Regulamento de 2.º e 3.ºs ciclos da
Universidade do Algarve for details

Main Bibliography
AZEVEDO, C.A.M. (2000) Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares ; Sugestões para Estruturas da Escrita . Lisboa: Universidade Católica
Editora.
BELL, Judith. (1997) Como Realizar um Projecto de Investigação , Lisboa, Gradiva.
CEIA, Carlos (2000) Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos , Lisboa, Editorial Presença
DESHAIES, Bruno (1997) Metodologia da Investigação em Ciências Humanas , Lisboa, Instituto Piaget.
FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE (2016) Guia para elaboração de Trabalho Final de Mestrado (2º ciclo),
Faro, Faculdade de Economia da Universidade do Algarve
FERNANDES, António José (2002) Métodos e Regras para Elaboração de Trabalhos Académicos e Científicos . 2 ed. Porto, Porto Editora.
SERRANO, P. (2004). Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos . Relógio D`Agua.
SOUSA, Gonçalo (2003) Metodologia da Investigação, Redacção e Apresentação de Trabalhos Científicos , Porto, Livraria Civilização.
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