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Objetivos de 
aprendizagem da 
unidade  

Pretende-se com a presente unidade curricular rever e aprofundar conhecimentos e competências ao nível da 
investigação nos domínios da psicologia. Para isso, estabelece-se como objetivos específicos: a) Conhecer as 
principais abordagens no âmbito das metodologias quantitativas e qualitativas, discutindo sobre as respetivas 
vantagens e limitações; b) Discutir critérios para a seleção, desenvolvimento, adaptação de instrumentos de 
recolha de dados; c) Proporcionar treino em diferentes métodos de análise de dados quantitativos; d) 
Proporcionar treino no âmbito dos métodos qualitativos, em termos da recolha e análise dos dados. 

Objectives of the 
curricular unit  

This course is intended to review and deepen the research knowledge and skills in the psychology fields. For 
this, is set as specific goals: a) Understand the main research approaches in the context of quantitative and 
qualitative methodologies, discussing their respective advantages and limitations; b) Discuss criteria for 
selection, development and adaptation of instruments for data collection; c) Provide training in different 
methods of quantitative data analysis; d) Provide training in qualitative methods, in terms of collecting and 
analyzing data 
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Conteúdos 
programáticos  

1. Revisão de conceitos básicos: Enquadramento paradigmático; Planos de investigação de natureza 
quantitativa e qualitativa; Amostragem: representatividade e significância nos métodos quantitativos. 
2. Métodos quantitativos: 
2.1. Seleção de instrumentos de avaliação quantitativos. Conceitos psicométricos de validade e fidelidade; 
construção e validação de provas de avaliação. 
2.2. Tratamento e análise de dados quantitativos: estatística paramétrica e não-paramétrica, univariada, 
bivariada e multivariada; análise de equações estruturais; interpretação e discussão dos resultados. 
3. Métodos qualitativos: 
3.1. Instrumentos de recolha de dados: Observação e métodos de dados visuais; Entrevista(s); Focus group. 
3.2. Análise e interpretação dos dados na investigação qualitativa. 

Syllabus  

1. Review of basic concepts: Paradigmatic framework; Research plans of a quantitative and qualitative nature; 
Sampling: representativeness and significance in quantitative methods; theoretical sampling in qualitative 
methods. 
2. Quantitative methods: 
2.1. Selection of quantitative assessment instruments. Psychometric concepts of validity and reliability, 
construction and validation of assessment tests. 
2.2. Quantitative data analysis and interpretation: parametric and non-parametric statistics, univariate, bivariate 
and multivariate analyses; analysis of structural equations; interpretation and discussion of results. 
3. Qualitative methods: 
3.1. Instruments for data collection: Observation and visual data methods; Interview(s); Focus group. 
3.2. Data analysis and interpretation in qualitative research. 
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Metodologias de ensino  
(avaliação incluída / 
na avaliação deve ser 
indicado peso 
percentual para cada 
aspeto avaliado)  

Após a revisão de conceitos básicos de metodologias de investigação, a UC encontra-se organizada em dois 
módulos nos quais serão abordados os diferentes conteúdos referentes às metodologias de investigação 
quantitativas e qualitativas. As aulas, de natureza teórico prática, irão intercalar momentos expositivos com 
trabalho de análise e reflexão em contexto de sala de aula, permitindo aos alunos contacto com exercícios e 
projetos de investigação na área da Psicologia do Trabalho e das Organizações desenvolvendo competências 
de recolha e especialmente análise de dados. A avaliação está também organizada em dois componentes. Os 
alunos deverão realizar uma tarefa individual de análise de dados em contexto de sala aula, com a análise e 
discussão de dados reais cedidos pelo professor; e um trabalho prático, em grupo, a ser apresentado sob o 
formato de artigo científico, consistindo numa revisão da literatura sobre uma abordagem/instrumento de 
recolha de dados no âmbito da investigação qualitativa ou num trabalho de natureza empírica. Cada módulo 
tem a ponderação de 10 valores na classificação final. 

Teaching 
methodologies 
(including evaluation)  

After reviewing the basic concepts of research methodologies, the CU is organized into two modules in which 
will be addressed the various contents related to the quantitative and qualitative research methodologies. 
Classes, of practical theoretical nature, will merge expository moments with analysis and reflection in the 
context of the classroom, allowing students to contact with exercises and research projects in the area of Work 
and Organizational Psychology and skills in collecting and specially data analysis. The assessment is also 
organized considering two components. Students will be required to perform an individual data analysis 
assignment in a classroom context, with analysis and discussion of real data provided by the teacher; and a 
practical assignment, undertaken in group, to be presented in the format of a scientific paper, consisting in a 
literature review on an approach / tool for gathering data in qualitative research or an empirical research work. 
Each module has a weighting of 10 in the final grade. 
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Demonstração da 
coerência dos 
conteúdos 
programáticos com os 
objetivos de 
aprendizagem da 
unidade curricular  

A presente unidade curricular tem como objetivo aprofundar os conhecimentos e competências que permitam 
aos alunos uma análise fundamentada e crítica da investigação existente e planear adequadamente trabalhos 
de investigação na área da Psicologia do Trabalho e das Organizações. Os conteúdos programáticos 
apresentados incidem numa revisão de conhecimentos (enquadramento epistemológico do conhecimento 
científico; modalidades de investigação quantitativa e qualitativa), e no aprofundamento de competências no 
que concerne às técnicas de recolha e análise de dados, salientando as respetivas vantagens e limitações na 
investigação em psicologia. Todos os conteúdos programáticos visam dotar os estudantes de competências ao 
nível da investigação para que possam futuramente em contexto académico ou empresarial conduzir atividades 
de diagnóstico e intervenção organizacional. 

 

Evidence of the 
syllabus coherence 
with the curricular 
unit’s intended learning 
outcomes 

This course aims to enhance the knowledge and skills that allow students to an informed and critical analysis of 
existing research and properly plan their research works in Work and Organizational Psychology. The contents 
presented cover a brief review of knowledge (epistemological framework of scientific knowledge, methods of 
quantitative and qualitative research), and deepening of skills concerning data collection techniques and data 
analysis, pointing out their advantages and limitations in psychological research. All the CU contents aim to 
provide students with research skills so that in the future, in an academic or business context, they can conduct 
diagnostic and organizational intervention activities. 
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Demonstração da 
coerência das 
metodologias de 
ensino com os 
objetivos de 
aprendizagem da 
unidade curricular 

Entendemos como fundamental a utilização de uma metodologia de ensino/aprendizagem que promova tanto o 
trabalho e reflexão dos alunos sobre os diversos conteúdos apresentados, mas especialmente a capacidade de 
os aplicar em termos práticos no domínio da investigação. Assim, as metodologias de avaliação, pretendem 
ajudar os alunos a desenvolver as suas competências enquanto futuros investigadores. Os diferentes 
conteúdos serão introduzidos pelo docente, através de momentos mais expositivos, devendo ser aprofundados 
pelos alunos através do estudo autónomo e dos exercícios realizados em sala de aula, de forma a explorar os 
diferentes conceitos e aprofundá-los, dentro do enquadramento teórico. O conhecimento aprofundado e 
diversificado no âmbito das metodologias de investigação permitirá também que os alunos tenham um papel 
interveniente, ativo e crítico ao longo do processo de formação, aplicando estas competências no 
trabalho de pesquisa e construção do projeto de investigação. 

 

Evidence of the 
coherence between the 
teaching 
methodologies and the 
intended learning 
outcomes: 

We understand as important the use of a methodology of teaching / learning that support both the students' 
work and reflection on the various contents presented, but specially the ability to apply them in practical terms, 
in the research domain. Thus, the evaluation methodologies are designed to help students develop their skills 
as future researchers. The contents will be introduced by the teacher, through expository moments, and must 
be deepened by the students through autonomous study and in classroom exercises, to explore the different 
concepts and deepen them, within the theoretical framework. The diverse and extensive knowledge within the 
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research methodologies will also allow students to have a critical and active role throughout the training 
process, applying these skills in research and construction of the research project. 
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