OPTATIVA LIVRE 2 / ELECTIVE 2

1. Unidade curricular:
Optativa livre 2
2. Docente responsável e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
José Henrique Dias Pinto de Barros - Horas de contacto: 13,5h
3. Outros docentes que lecionam a unidade curricular e respetivas horas de contacto
na unidade curricular:
N/A
4a. Objetivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo desta unidade curricular é permitir a escolha de unidades curriculares
optativas oferecidas por Universidades Portuguesas ou Europeias, que possam
colmatar a formação individual do estudante de acordo com a área específica onde
pretende desenvolver a sua dissertação. A escolha da unidade curricular a frequentar
pelo estudante deverá ser previamente aprovada pela Comissão Científica do curso,
garantindo o interesse, enquadramento e qualidade da unidade.
4b. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and
competences to be developed by the students):
The aim of the curricular unit is to allow the students to choose non-compulsory units
offered by Portuguese or European Universities, supporting the individual curriculum
of students according the specific area of development of the thesis. The frequency of
this unit should be previously approved by the scientific committee of the course,
assuring the interest, the framework and the quality of the unit.
5a. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático será definido na Unidade Curricular escolhida pelo
estudante.
5b. Syllabus:
The syllabus will be defined in the curricular unit chosen by the student.
6a. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:
Não aplicável
6b. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended
learning outcomes:
Non applicable
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7a. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem 3 ECTs, correspondentes a um total de 81 horas de trabalho
do estudante, das quais 13,5h são de contacto. A metodologia de ensino e a avaliação
da aprendizagem serão definidas na Unidade Curricular escolhida pelo estudante.
7b. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit has 3 ECTs, corresponding to a total of 81 hours of work by
students; out of these 13.5h are of contact. The teaching methodology and the
learning assessment will be defined in the curricular unit chosen by the student.
8a. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:
Não aplicável
8b. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular
unit’s intended learning outcomes:
Non applicable
9. Bibliografia principal:
A bibliografia será definida na Unidade Curricular a ser escolhida pelo estudante.
Bibliography will be defined in the curricular unit chosen by the student.
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