
    
    
    
    

    
Objectivos gerais:Objectivos gerais:Objectivos gerais:Objectivos gerais:    
    

• Desenvolver competências de investigação científica que permitam a 

construção formal de uma tese de doutoramento; 

• Introduzir a metodologia de pesquisa científica avançada tendo em 

vista a produção de conhecimento novo; 

• Comunicar cientificamente os resultados de uma investigação 

avançada. 

    
Objectivos específicos:Objectivos específicos:Objectivos específicos:Objectivos específicos:    
    

• Abordar a problemática da investigação, em particular a organização 

metodológica, a utilização de bibliografia, fontes e instrumentos de 

trabalho, adequados aos diversos tipos de abordagens nas ciências 

sociais e humanas, onde se incluem: 

� a concepção de um projecto de investigação; 

� a revisão da literatura numa área do conhecimento; 

� o tratamento e análise dos dados da investigação; 

� a redacção de trabalhos científicos; 

� a preparação da defesa pública de uma tese. 

    
    
Competências a adquirir:Competências a adquirir:Competências a adquirir:Competências a adquirir:    
    

• Realizar investigação científica avançada recorrendo a diversas 

metodologias; 

• Organizar formalmente um projecto de investigação de 

doutoramento; 

• Preparar a edição de um texto científico para discussão pública; 

• Conseguir planificar e construir um projecto de tese de doutoramento, 

desde a concepção até à defesa pública. 

        



    
    
Metodologia de ensino:Metodologia de ensino:Metodologia de ensino:Metodologia de ensino:    
    

• Aulas expositivas e práticas, com recurso às tecnologias da informação 

e da comunicação, a bases de dados científicas e a recursos 

bibliotecários de apoio à investigação em ciências sociais e humanas. 

    
    
Recursos didácticos:Recursos didácticos:Recursos didácticos:Recursos didácticos:    
    

� Recursos do Conhecimento 
� Bases de dados electrónicas 

� Bibliotecas universitárias e públicas 

� Repositórios de teses 

� Motores de pesquisa 

    
    
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chave:chave:chave:chave:    

• Tese 

• Doutoramento 

• Ciência 

• Metodologia 

• Investigação 

• Projecto 
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I.I.I.I. As questões epistemológicasAs questões epistemológicasAs questões epistemológicasAs questões epistemológicas    

    

1. O que é uma tese de doutoramento? 

2. As principais diferenças entre uma dissertação de mestrado e uma tese 

de doutoramento 

3. Para que serve uma tese de doutoramento? 

4. O conceito de investigação avançada num programa de doutoramento 

e a supervisão da tese 

5. O conceito de tese e os guias práticos 

6. O tempo de execução e a extensão de uma tese de doutoramento  

7. Os modos de execução de uma investigação avançada: as metodologias 

usadas nas ciências económicas, sociais e humanas 

 

II.II.II.II. A investigação científica avançadaA investigação científica avançadaA investigação científica avançadaA investigação científica avançada    

 
1. Tipos de trabalho da componente não-lectiva de um curso de 

doutoramento: 

a. O trabalho de projecto de investigação (Research Project 

Paper), o plano de trabalho e a planificação de tarefas 

b. Relatório sobre o progresso do trabalho de investigação 

(Research Progress Paper) 

2. A avaliação formativa de um primeiro trabalho de investigação 

(research paper) tendo em vista a redacção da futura tese 

 
III.III.III.III. As questões práticasAs questões práticasAs questões práticasAs questões práticas    

    

1. A preparação e redacção de um projecto de investigação: a construção 

preliminar da tese: 

a) Reflexão inicial sobre o tema 
b) Iniciar a investigação de fundo 

i. Meios tradicionais de investigação  
ii. Meios informáticos de investigação  

c) A pesquisa das bases de dados de teses da mesma área 

científica 

d) Organizar os documentos de pesquisa 
e) Organizar notas de leitura 
f) A revisão da literatura 

 
 

2. A Redacção da Dissertação e da Tese: 

 



1. A escolha de uma norma de estilo 

2. A estrutura de uma tese 

3. As partes pré-textuais: 

• O título 

• O sumário  

• A dedicatória 

• Os agradecimentos 

• A lista de abreviaturas  

• O índice  

• O prefácio 

• O preâmbulo   

 
4. As partes pós-textuais  

• O posfácio   

• A bibliografia  

• O apêndice e os anexos 

• Os índices (analítico, remissivo, onomástico, 
antroponímico, etc.)  

5. Notas e citações (processos e normalização) 

6. A questão do plágio 

7. A edição final  

8. A nova ortografia 

 

3. A preparação da defesa pública de uma tese de doutoramento 

 


