INTEGRAÇÃO EM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
2018/2019
1. Unidade curricular/Course unit:
a) Designação: O parlamento português: agenda política e atividade legislativa
Área científica: Estudos Sociais e Políticos
Name: Portuguese Parliament: Agenda-setting and Law-making
b) Número de vagas/vacancies: 6
2. Código da unidade curricular/Course unit code: [Não Preencher]
3. Faculdade/Faculty:  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4. Unidade de Investigação/Research Unit: CICS-NOVA
http://cics.nova.fcsh.unl.pt/
5. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de [licenciatura/Available to all undergraduate
6. Nível do curso/Course Level: Licenciatura
7. Carácter da unidade curricular: Opcional/Optional
8. Tipo da unidade curricular/Type of course unit: Opção Livre
9. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: não aplicável
10. Ano do plano de estudos/Syllabus year: Qualquer (só para licenciatura)
11. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester
12. Número de créditos/Number of credits:  6 ECTS
13. Investigador responsável/Principal researcher:  Enrico Borghetto
14. Número de horas por sessão/Number of hours per session: Não aplicável/Not applicable
Período de funcionamento/Class period: 11 de fevereiro a 31 de maio de 2019
15. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives (máx. 200 palavras; expostos em termos do que
se espera que o aluno adquira:
1. Aquisição de competências práticas de investigação na área das metodologias quantitativas e
qualitativas de investigação
2. Capacidade de organizar e apresentar resultados de investigação válidos em projetos coletivos
3. Capacidade de comunicar e discutir as implicações dos resultados segundo cânones académicos.
4. Introdução ao estudo das instituições políticas
16. Competências gerais do grau/General skills of the degree: b); c), e), f), g)
17. Competências específicas do curso/Specific Course Skills: Não aplicável. /Not applicable.
18. Requisitos de frequência/Attendance requirements: Seleção pelo investigador responsável,
mediante candidatura prévia./ Students will be selected by the Principal Researcher upon prior
application.
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19. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus (máx. 200 palavras): “Portuguese Parliament:
Agenda-setting and Law-making” Project financed by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(IF/00382/2014). O projecto visa recolher e codificar dados sobre a atividade legislativa do Parlamento e
Governo Português, contribuindo para uma compreensão do processo de tomada de decisão nestas duas
instituições.
Tarefas: participação nas várias atividades do projeto de investigação, designadamente na recolha e
sistematização de informação parlamentar, na realização do trabalho de codificação baseado no método
de

estudo

das

agendas

políticas

desenvolvidas

pelo

Comparative

Agendas

Project

(http://www.comparativeagendas.net/). Preparação e análise dos dados. Participação nas reuniões de
equipa de discussão teórico-metodológica. Fornecimento de ferramentas de trabalho.
20. Bibliografia recomendada/Recommended reading: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data
de edição.)
1. Baumgartner FR (2017) Creating an Infrastructure for Comparative Policy Analysis: creating an
infrastructure. Governance 30(1): 59–65.
2. Seguro AJM (2016) A Reforma do Parlamento Português. Lisbon: Quetzal Editores.
3. Fernandes, Jorge M., Cristina Leston-Bandeira, and Karsten Schwemmer. 2017. ‘Election
Proximity and Representation Focus in Party-Constrained Environments’. Party Politics:
1354068817689955.
4. Leston-Bandeira C (2009) Dissent in a Party-Based Parliament The Portuguese Case. Party Politics
15(6): 695–713.
5. Borghetto, Enrico, and Marco Lisi. 2018. ‘Productivity and Reselection in a Party-Based
Environment: Evidence from the Portuguese Case’. Parliamentary Affairs.
21. Métodos de ensino/Teaching Methods: Formação inicial em sessões de grupo sobre o projeto e a
função das tarefas a desempenhar para os objetivos do mesmo; o estudante será integrado na equipa de
investigação segundo as relações do seu plano de trabalhos com os dos restantes membros. O trabalho
será acompanhado no quotidiano por um investigador da equipa, e o estudante elaborará um relatório
(primeira avaliação no meio do semestre) sobre a concretização do plano de trabalhos e os resultados
obtidos, a discutir com o investigador responsável em sessões de orientação tutorial.
22. Métodos de avaliação/Assessment methods: Avaliação contínua da assiduidade e da qualidade de
execução das tarefas atribuídas, e da capacidade de contribuir para o trabalho em equipa. Avaliação do
relatório final escrito pelo estudante sobre as tarefas desempenhadas e os resultados obtidos,
reflectindo sobre a sua experiência de aprendizagem.
23. Língua de ensino/Teaching language: Português, Inglês.
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