Unidade Curricular Seminário
Mestrado em

Administração Autárquica

Ano Letivo

2021/2022

Tipo

Semestral
162

Horas totais de trabalho

Área Científica

Administração Pública

Escola

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo
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1

Nível

2-1
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2

Código

5047-585-1205-00-21

Horas de Contacto

-
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6.0
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-
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-

E

-
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6

O

-

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)

Claudia Cristina Silva Costa

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Articular os conteúdos curriculares abordados ao longo do curso com novas temáticas relevantes para a atividade profissional.
2. Fomentar uma atitude crítica, conseguindo contribuir para um debate académico e prático na área da Administração Autárquica.
3. Compreender, apreciar e discutir os novos desafios que se colocam à Administração Autárquica.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
Parte I - Proposta de Trabalho de Investigação (PTI)
Parte II - Ciclo de Palestras

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Parte I - Proposta de Trabalho de Investigação
- Conceitos preliminares
- Elaboração da proposta de trabalho (dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio)
2. Parte II - Ciclo de Palestras

Bibliografia recomendada
A indicar em função da proposta de trabalho de investigação (dissertação de mestrado, trabalho de projeto ou relatório de estágio profissional).

Métodos de ensino e de aprendizagem
A UC contará com a colaboração de convidados, pretendendo-se suscitar a discussão sobre temáticas da Administração Autárquica que possam contribuir para a
elaboração da proposta de trabalho de investigação. Funcionará sob duas formas: 1) aulas de seminário asseguradas pelo docente da UC; 2) palestras em que o(s)
convidado(s) expõe(m) uma dada temática, seguindo-se um debate.

Alternativas de avaliação
- Avaliação Final - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Projetos - 70% (Proposta de Trabalho de Investigação)
- Discussão de Trabalhos - 30% (Apresentação pública e discussão da PTI perante um júri.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros

Validação Eletrónica
Claudia Cristina Silva Costa
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