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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2020/2021

Gestão Turística e Cultural

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 14880/2013 de 15/11/2013

Ficha da Unidade Curricular: Metodologia da Investigação em Cultura e

Turismo

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, T:30.0; TP:30.0;

Ano | Semestre: 1 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964106

Área Científica: Turismo

Docente Responsável

Luís Manuel Mota dos Santos Figueira

Professor Coordenador

Docente(s)

Luís Manuel Mota dos Santos Figueira

Professor Coordenador

Objetivos de Aprendizagem

No final da u.c. os alunos devem demonstrar competências instrumentais(cognitivas,

metodológicas, tecnológicas e terminológicas), interpessoais e sistémicas (compreensão e

conhecimento genérico, e específico sobre a realidade da UC), nos domínios da metodologia da

investigação em turismo e cultura.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

No final da u.c. os alunos devem demonstrar competências instrumentais(cognitivas,

metodológicas, tecnológicas e terminológicas), interpessoais e sistémicas (compreensão e

conhecimento genérico, e específico sobre a realidade da UC), nos domínios da metodologia da

investigação em turismo e cultura.

Cooperar com outras u.c.s na competência digital em investigação aplicada.

Conteúdos Programáticos
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1. Introdução ao método científico.

2. Racionalidade e metodologia do trabalho científico. As fases de pesquisa e seus instrumentos.

3. Organização e comunicação da pesquisa. Procedimentos técnicos.

4. A gestão de interesses na investigação em Turismo e em Cultura.

5. Apresentação dos resultados de investigação.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. (Análise de textos científicos: terminologias/formas/conteúdos/epistemologia/etimologia)

2. (Do Tema à Pergunta de Partida e ao Processo de investigação aplicada)

3. (Experimentação a partir do ponto 2)

4. (utilização em educação/formação/profissão e aplicação institucional e empresarial)

5. (Sessões de avaliação)

Metodologias de avaliação

Avaliação contínua com base na frequência das aulas: teste escrito, trabalhos e exame. 50%

teste/exame (teórica); 50% trabalho temático (prática). Nota mínima de 10 valores para

aprovação na unidade curricular.

Software utilizado em aula

A considerar caso a caso

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Azevedo, C. e Azevedo, A. (2004). Metodologia Científica - Contributos práticos para a
elaboração de trabalhos académicos Lisboa: Universidade Católica
- Albarello, L. e Al, E. (2005). Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais Lisboa:
Gradiva Lda
- Quivy, R. e Campenhoudt, L. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais  Lisboa:
Gradiva Lda
- Pocinho, M. (2012). Metodologia da investigação e Comunicação do Conhecimento Científico
Lisboa: Lidel- edições técnicas, lda

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Cada conteúdo teórico depende da prática para aquisição de competências orientadas a

fundamentação bibliográfica e ao trabalho de campo, sustentados por métodos e técnicas de

trabalho treinadas através da elaboração de trabalho temático.
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Metodologias de ensino

Método expositivo e experimental, com pesquisa, revisão bibliográfica e saídas de campo.

Trabalhos práticos realizados individualmente ou em grupo.

Utilização intensiva dos meios digitais.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

As metodologias a utilizar visam a transferência de conhecimento, a reflexão teórica, a

experimentação e o estudo de casos em ambiente dinâmico de ensino-aprendizagem.A

participação em eventos de investigação em cultura e turismo faz parte das abordagens do

processo de trabalho.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Nas aulas, será indicada bibliografia complementar.

Docente responsável

DocId:21991ee74cbf79291f5b52a3f53f38b9997a7c5dbc55c705ce4ea3c0eb52d63f2678bde2cf47a0c313b760e00eee2193566d687ceb2a2580e74dd473db39c76a
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