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 Escola Superior de Tecnologia de Tomar Ano letivo: 2022/2023

Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre

Mestrado, 2º Ciclo

Plano: Despacho nº 17071/2009 - 23/07/2009

Ficha da Unidade Curricular: Dissertação de Tese

ECTS: 40; Horas - Totais: 1080.0, Contacto e Tipologia, E:356.0;

Ano | Semestre: 2 | A

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 649883

Área Científica: História e Arqueologia

Docente Responsável

Luiz Miguel Oosterbeek

Professor Coordenador

Docente(s)

Luiz Miguel Oosterbeek

Professor Coordenador

Silvério Manuel Domingues Figueiredo

Professor Adjunto

Pierluigi Rosina

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Os alunos deverão saber aplicar os conhecimentos e as competências adquiridos durante o

mestrado para o desenvolvimento com autonomia de um tema de investigação original, e serem

capazes de comunicar de forma adequada os resultados obtidos durante a investigação.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Desenvolvimento de uma tese monográfica que integre as componentes de formulação de

problemática, sua contextualização, escolha e implementação de metodologias adequadas,

obtenção de dados, sua discussão e, eventualmente, formulação de conclusões.

Conteúdos Programáticos
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Foco na articulação entre problemáticas, metodologia e tratamento de dados.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

Os conteúdos são definidos de acordo com o tema de dissertação escolhido pelos alunos.

Metodologias de avaliação

Entrega de documento escrito original (dissertação), objeto de discussão pública.

Software utilizado em aula

NA

Estágio

A preparação de tese pode incluir, eventualmente, uma componente de estágio laboratorial ou

afim.

Bibliografia recomendada

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

A tese de mestrado é um trabalho de investigação autónoma mas supervisionada.

Metodologias de ensino

Orientação tutorial.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A autonomia da pesquisa para a tese potencia a formação do estudante como um investigador

dotado de competência metodológica em determinadas componentes analíticas relacionadas

com essa mesma tese.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos
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Os alunos devem ter concluído todas as unidades curriculares do curso de mestrado, antes de

submeterem a tese.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

A bibliografia será ajustada a cada estudante.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável;
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