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Unidade Curricular

TESE II

Cursos

LITERATURA (3.º Ciclo)

Unidade Orgânica

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 16821007

LITERATURA

Área Científica

Sigla

Línguas de Aprendizagem
Português.

Modalidade de ensino
Presencial.

Docente Responsável

DOCENTE

João Manuel Minhoto Marques

TIPO DE AULA

TURMAS

TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

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

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

3º

A

56OT

1.680

60

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

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
N/A.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Com esta unidade curricular pretende-se que os alunos concluam a elaboração da tese de doutoramento.

Conteúdos programáticos
Variáveis, consoante o plano de tese.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Para que os estudantes concluam a escrita da tese de doutoramento devem respeitar o plano de tese registado.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Orientação tutorial, em função do plano de tese a executar e do progresso do trabalho apresentado pelo aluno.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A orientação tutorial deve ser adequada ao progresso do aluno, tendo em vista a conclusão da tese.

Bibliografia principal
Variável, consoante o plano de tese e a evolução da investigação desenvolvida.
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Academic Year

2018-19

Course unit

TESE II

Courses

LITERATURA (3.º Ciclo)

Faculty / School

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Main Scientific Area

LITERATURA

Acronym

Language of instruction
Portuguese.

Teaching/Learning modality
Attendance-based.

João Manuel Minhoto Marques

Coordinating teacher

Teaching staff

Type

Classes

Hours (*)

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

Contact hours
T

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

0

0

0

0

0

0

56

0

1.680

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other
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Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
N/A.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
The purpose of this subject is that students complete the writing of the doctoral thesis.

Syllabus
Depending on the thesis plan.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives
Students must respect the registered thesis plan to complete the writing of the doctoral thesis.

Teaching methodologies (including evaluation)
Tutorial orientation, according to the thesis plan and depending on the student's work progress.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
The tutorial orientation should respect the student's progress, in order to complete the writing of the doctoral thesis.

Main Bibliography
According to the thesis plan and the development of the research.
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