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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 
 
No âmbito da realização de um Doutoramento, após a admissão 
de um Candidato ao Programa Doutoral, surge a necessidade de 
apresentação (até ao final do primeiro ano de inscrição) do denominado Projeto de Investigação. 
Este Projeto de Investigação é um plano fundamental para a validação, por parte de um grupo de Doutorados / 
Especialistas da área de investigação do Tema de Doutoramento, de que Candidato está no “bom caminho” no seu 
processo de Doutoramento. Este, com a apreciação que lhe for feita do seu Projeto de Investigação, poderá redirecionar 
a sua atividade, se for caso disso, ou então continuar o caminho delineado no sentido de conclusão da sua Tese em 
tempo útil, estabelecido legalmente por diplomas oficiais. 

 
O que é uma Tese de Doutoramento 
 
Uma Tese de Doutoramento é um trabalho científico original que apresenta uma reflexão aprofundada sobre um tema 
específico, com uma abordagem inovadora e cujo resultado final constitui uma contribuição valiosa e única para o 
conhecimento da matéria tratada. 
Faz parte do processo de elaboração da Tese de Doutoramento, a identificação de um problema, de uma “carência” 
numa área do saber, que seja relevante e que ainda não tenha sido sujeito a investigação ou então que, tendo sido 
investigada, o trabalho deixou caminhos por explorar e que agora podem ser objeto de atenção científica.  
A Tese representa a defesa de um argumento que se espera ser objeto de refutação. Será da confrontação dos 
conhecimentos avançados pela Tese, com o saber acumulado até então sobre os assuntos abordados, que se darão 
passos no conhecimento científico da área estudada. 
Com a aprovação da Tese de Doutoramento, o Candidato obtém um grau académico, sendo que a Tese passa a ser um 
documento de divulgação científico difundido pela própria instituição onde decorreu o Doutoramento. 

 
O que deve demostrar uma Tese de Doutoramento 

A Tese deverá demonstrar que o Candidato domina o estado-da-arte do tema científico escolhido e explicitar as suas 
contribuições originais para o mesmo. 
No momento de submissão da Tese, esta já deve ter sido objeto de validação por parte da comunidade científica, 
preferencialmente com apresentação de trabalhos em reuniões científicas e publicação de artigos em revistas. 

 
O conceito de originalidade no âmbito de uma Tese de Doutoramento 

O conceito de originalidade é variável de área científica para área científica. No entanto, é possível elencar alguns 

objetivos de Tese de Doutoramento que apontem para o contributo original: 

1. Levar a cabo um trabalho empírico nunca antes realizado; 
2. Elaborar uma síntese nunca antes elaborada; 
3. Utilizar material já conhecido, mas com uma nova interpretação; 
4. Experimentar uma coisa num país apenas realizada noutros países; 
5. Aplicar uma determinada técnica numa nova área; 
6. Trazer novas provas para sustentar um assunto já conhecido; 
7. Ser interdisciplinar e utilizar diferentes metodologias; 
8. Investigar áreas nunca antes analisadas por outros estudiosos daquela disciplina; 
9. Desenvolver conhecimentos numa vertente nunca antes seguida; 
10. Outros. 

 

 

“Curiosidade, criatividade, disciplina e 

especialmente paixão são algumas 

exigências para o desenvolvimento de um 

trabalho criterioso, baseado no confronto 

permanente entre o desejo e a realidade.” 

 In “A Arte de Pesquisar” de Mirian Goldenberg 

 



Doutoramento como processo de pessoal de investigação, mas não só! 

O processo de Doutoramento compreende uma complexidade de atitudes e relações que, se estabelecidas com êxito, 
conduzirão a uma aprendizagem excecional por parte do Candidato e a uma contribuição efetiva para o domínio do 
conhecimento na área em que ele se desenrolou. 
Trata-se de um processo de decisão pessoal, mas que, necessariamente, enquadra participação de outras pessoas, 
nomeadamente a de um Orientador e, se for caso disso, um Coorientador.  
A interação com outros investigadores da área do conhecimento em estudo, afigura-se também fundamental, 
nomeadamente para o processo de refutação que terá que estar inerente à criação científica esperada.  
Aqui, realça-se a importância de, logo no final do primeiro ano de trabalho, seja aprestado a uma equipa de 
especialistas da área, o Projeto de Investigação. Será um momento importante de confrontação construtiva das ideias 
e trabalhos do Candidato com um grupo de outras pessoas em posição de poderem contribuir com os seus saberes 
para o processo de Doutoramento. 
Sem ignorar que muito do trabalho para o Doutoramento é pessoal e levado a cabo de forma solitária, é fundamental 
não esquecer que, na maioria dos casos, se deve criar um ambiente de trabalho em que o Candidato não se sinta 
isolado, mas fazendo parte de um processo de que, neste momento, ele é o centro, mas que poderá ter inúmeros 
atores à sua volta com quem deverá interagir, nomeadamente (Figura 1): 
 

 Orientador; 

 Coorientador; 

 Colegas Estudantes da mesma área de Doutoramento; 

 Investigadores e especialistas da mesma Escola ou de outra, nacional ou estrangeira; 

 Investigadores e especialistas não ligados a Escolas; 

 Antigos Professores de Ciclos de Estudo por que passou; 

 Outros, como por exemplo, amigos que já passaram pelo processo de Doutoramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Agentes participativos num processo de Doutoramento 
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Nos casos em que o Doutoramento inclui as figuras de Orientador e Coorientador, afigura-se importante realçar a 
interação e coordenação entre estes e o Orientando, afim de otimizar esforços e compatibilizar ideias no sentido da 
obtenção de frutos claros com a Tese. 
  
Quanto às relações Orientando/Orientadores, chama-se à particular atenção de que: 
  

“Os orientadores são personagens que mantêm relações singulares, intersubjetivas, complexas e ricas em detalhes com 
os orientandos, e, desta convivência, resultam dissertações e teses que contribuem para a sistematização e consolidação 
do conhecimento científico em determinada área. Todavia, para que este processo seja produtivo, é necessário que os 
orientadores e os orientandos conheçam as suas prerrogativas, constituindo através de um relacionamento construtivo o 
espaço propício e efetivo para a geração de conhecimentos. Desta forma, levanta-se a suposição de que, quando estes 
atores renunciam às suas funções, podem ocorrer rupturas no relacionamento que acabam por influenciar, de maneira 
negativa, o processo de construção e a qualidade dos trabalhos da pós-graduação.”  
 
In “Relação orientador-orientando e suas influências na elaboração de teses e dissertações” de Geraldo Alemandro Leite 
Filho e Gilberto de Andrade Martins 

 
Assim, atrevemo-nos a propor que tais relações sejam abertamente analisadas para que o processo de Doutoramento 
seja um processo agradável e enriquecedor para ambas as partes. 

 
Atividades no âmbito do Doutoramento  

O processo de Doutoramento resultará da conjugação de inúmeras atividades, das quais realçamos (Figura 2): 
 

 A pesquisa (leitura) em diversas fontes; 

 Definição de estratégias de condução da investigação; 

 Planeamento e replaneamento do trabalho; 

 Escrita da Tese; 

 Reflecção pessoal permanente e com os pares sempre que necessário. 
 

 
 

Figura 2 - The cyclical and recursive process: working independently on your Dissertation 
in “Writing Your Doctoral Dissertation – Invisible Rules for Success” de Rita S. Brause 

 

Acrescentamos a este conjunto de atividades, a criatividade e busca de novas ideias, que serão oriundas daquelas, em 
particular da reflecção pessoal e coletiva que está no centro de todo o processo. 
 
Na conceptualização pessoal do processo de Doutoramento, e das atividades nele contidas, algumas perguntas e 
respetivas respostas pessoais, podem apresentar-se como fontes motivadoras.  
Elas podem/devem ser colocadas ao início e em diversos instantes durante todo o desenrolar dos trabalhos de 
Doutoramento: 
 

 Por que quero fazer essa pesquisa? 

 Como escolhi o tema em estudo? 

 Qual a história da investigação na área de estudo que elegi para me doutorar?  



 Qual(ais) é (são) a (s) pergunta(s) / problema(s) base do meu estudo?  

 Como estou a abordar essa(s) pergunta(s)/problema(s) em que centro as minhas atividades? 

 Como estou a fazer a pesquisa de literatura/trabalhos da área escolhida?  

 Quais são os meus palpites sobre o que minhas descobertas poderão revelar? 

 Que estratégia de pesquisa / investigação tenho em ideia realizar?  

 Quais são as minhas razões para a escolha dessa estratégia? 

 Como é que o meu estudo poderá contribuir para o conhecimento na área científica escolhida? 

 O que fiz até ao momento e o que vou fazer a seguir e por quê? 

 Quais os problemas que estou a encontrar? Como lido com eles? 

 Que confiança tenho de que a minha análise abordagem do tema é abrangente? 
 

PARTES DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 
 

O Projeto de Investigação, a apresentar a um Júri no final do primeiro ano de trabalho de Doutoramento, tem, 
tradicionalmente, várias partes em que é subdividido, que refletirão o trabalho já realizado e apresentarão um plano de 
trabalhos para os anos subsequentes. 
O Projeto de Investigação poderá já ser um esboço, ainda que simplificado, da Tese final de Doutoramento, uma vez 
que incluirá uma estrutura que será refletida na Tese final. Daí que é trabalho que não será deitado fora, sendo mesmo 
um fundamental ponto de partida para a redação final da Tese. 
 
Assim, listam-se as partes que é suposto conter o Projeto de Investigação (Figura 3): 
 

 

Figura 3 - Partes de um Projeto de Investigação 
 
A apresentação do Projeto de Investigação será feita com dois tipos de “produtos”: 
 

 Relatório escrito que, como linha orientadora, deverá ter entre 20 a 30 páginas; 

 Apresentação Oral, com apoio tipo Power Point, que deverá ter a duração de 20 minutos. 
 
Proposta de conteúdos das diferentes partes do Projeto de Investigação 
 
Não esquecendo que o Projeto de Investigação já deverá refletir um ano de trabalho, ele deve justificar o que já foi 
feito e perspetivar o que há a fazer. 
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Introdução / Enquadramento 
 
Na Introdução / Enquadramento, tenta-se apresentar uma justificação para a realização do Doutoramento, defendendo 
a importância e utilidade do mesmo. 
Aspetos motivacionais, que levaram a escolher o tema e o seu enquadramento claro numa área científica, devem ficar 
explicitados nesta parte do Projeto de Investigação. 
A Introdução / Enquadramento deve ser entendida como um resumo alargado do que já se fez e do que há fazer, sendo 
que é nele que se apresenta(m) a(s) pergunta(s) / problema(s) central(ais) do trabalho e se fundamenta o caráter inovador 
do mesmo. 
Poderá também conter alguma referência aos principais destinatários a que primeiramente interessará o trabalho, 
balizando desse modo os conteúdos da Tese em função do potencial background desses mesmos destinatários. 
Esta parte, que na Tese final será um Capítulo, é normalmente reescrita ao longo do percurso que dura a investigação, 

fruto do caminho percorrido e que, à partida, é desconhecido. 

Neste texto, a(s) pergunta(s) / problema(s) central(ais) orientadoras do Doutoramento, passarão a ser designadas como 
“questão de fundo”. 
 
A leitura da Introdução / Enquadramento deve mostrar que: 

 
 Existe uma descrição precisa da planificação do trabalho de investigação realizado; 
 A questão de fundo está claramente definida; 
 Justifica-se o carácter inovador da investigação; 
 A questão de fundo está devidamente enquadrada na área científica da tese; 
 Os principais destinatários do trabalho estão definidos.  

 
Revisão Bibliográfica – Estado-da-Arte 
 
Nesta parte, será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o tema da Tese. Trata-se de fazer um ponto de situação 
do conhecimento, no presente, no âmbito da problemática em estudo.  
O Candidato tem aqui oportunidade para explicitar que conhece a fundo o tema pois pesquisou exaustivamente o assunto 
em outros autores especialistas, que também se dedicam ou dedicaram a estudá-lo. 

A verificação da existência de outras Teses ou trabalhos na mesma área científica, recorrendo a bases de dados 
nacionais e estrangeiras, será fundamental.  
A descoberta e estudo desses trabalhos, permitirá aumentar o conhecimento do Candidato e mostrar-lhe diferentes 
metodologias já praticadas no âmbito do tema que elegeu para o Doutoramento. Deste modo, evita repetir trabalho 
e centrar a sua ação em novas metodologias, não antes levadas a cabo. Como dizia um nosso Mestre Professor, 
“não há necessidade de andar a arrombar portas abertas”- Professor Carlos Madureira. 
Naturalmente que, esta parte do Projeto de Investigação, englobara um numero substancial de citações devidamente 
e corretamente referenciadas. 
 
A leitura desta parte do Projeto de Investigação deve responder, entre outras às seguintes questões:  
    

 A literatura revista serve de suporte teórico à área de estudo da tese? 
 É abrangente, considerando diversas formas de publicação (outras teses, periódicos, livros, etc.)? 
 O trabalho de outros investigadores na área científica é referenciado e comentado? 
 Existe uma correlação justa entre a literatura revista e a questão de fundo definida? 
 As citações são pertinentes? 
 As citações estão formalmente corretas? 

 
Objetivos da Investigação 
 
Os objetivos da investigação são os elementos chave de todo o processo de Doutoramento e resultam da questão de 
fundo definida. 
São eles que indicam o que um investigador realmente deseja fazer. A sua definição clara ajuda, em muito, na tomada 
de decisões quanto aos aspetos metodológicos da pesquisa. 



Os objetivos podem ser gerais, indicando onde a investigação pretende chegar, e específicos, relacionados com as 
etapas a alcançar com a metodologia adotada, para que se possa atender aos objetivos gerais. 
É natural que os objetivos sejam revistos ao logo da investigação. 
É comum os enunciados dos objetivos iniciarem-se por verbos de ação, como por exemplo: 

 Objetivos Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir); 
 Objetivos Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar); 
 Objetivos Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar). 

 
Os objetivos devem ser formulados com uma linguagem compreensiva e precisa para que fique claro que podem ser 
alcançados ao longo da investigação, pelo que, é importante que a seleção dos verbos seja a mais adequada possível. 
 
A estes, seguem-se o tema / questão de fundo e a delimitação processual / temporal / espacial do estudo (Figura 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Elementos presentes na definição de objetivos  
 
Exemplificando: 

 

 Identificação das variáveis estratégicas na gestão de pedreiras em conjunturas de crise económica; 

 Determinação da eficácia do composto de tiossulfato de sódio, amónia e cobre, na lixiviação de 
minérios auríferos;  

 Avaliação de tomadas de decisão que permitiram a longevidade de uma atividade extrativa. 

 
“Portanto, não há apenas uma maneira de raciocínio capaz de 
dar conta do complexo mundo das investigações científicas.  
O ideal seria você empregar métodos, e não um método em 
particular, que ampliem as possibilidades de análise e 
obtenção de respostas para o problema proposto”  
 

in “Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação” de 
Edna Lúcia da Silva e Estera Muszkat Menezes 

Metodologia 
 
Tendo definidos os objetivos da investigação, o Candidato sabe o que procura.  
É chegado o momento de decidir como vai realizar a investigação. 
Os meios tradicionais de investigação integram-se, em geral, numa estratégia que parte sempre da definição de uma 
metodologia escolhida e negociada com o(s) orientador(es) do Doutoramento. 
Dependendo da área científica em questão, existirão metodologia especificas tradicionais a serem tidas em conta. 
No entanto, a especificidade do tema, a questão de fundo em causa, os recursos disponíveis e a experiência do 
Candidato, é que ditarão qual a metodologia a adotar para que se atinjam o(s) objetivos definidos. 
O denominado Método Científico terá que estar presente, ainda que adaptado à área científica especifica, neste caso, a 
da engenharia (Figura 5). 
 

Verbo

• Infinitivo

•Ação

Questão de Fundo

•Tema

•Pergunta(s)

•Problema(s)

Delimitação

•Processual

•Temporal

•Espacial



 
 

Figura 5 - Science Buddies - Understanding the Engineering Design Process:  
Teachers Embracing Engineering Design  

 
Alguns exemplos de metodologias em investigação científica: 
 

 Investigação ativa da questão de fundo, que pressupõe o confronto direto com um problema real, participando 
no seu diagnóstico e elaboração de propostas de resolução; 

 Estudo de casos; 
 Pesquisa – Ação; 
 Experimentação laboratorial; 
 Baseada em questionários; 
 Trabalho de campo; 
 Inquéritos e sondagens; 
 Modelação / Simulação; 
 Outras. 

 
Em particular, a metodologia de Modelação / Simulação, fundamentada em “A Metodologia Sistémica”, de Carlos 
Madureira (Geo-Sistemas – nº 1 1992 – IST), tem dado frutos em áreas da Engenharia de Minas, como por exemplo, a 
da Lavra de Minas. 
 
Como estratégia para a escolha da metodologia a usar, propõe-se que: 
 

 Se faça uma revisão crítica das várias metodologias possíveis para a investigação que se poderão usar; 
 Seja fundamentada a escolha de determinada metodologia; 
 Não seja descurada a possibilidade de outras formas de abordagem do mesmo assunto. 

 
 
 
 



Atividades desenvolvidas e a desenvolver 
 
Serão inúmeras as atividades a levar a cabo durante o processo de Doutoramento. 
No momento da apresentação do Projeto de Investigação já muitas atividades tiveram lugar e, do processo da sua 
realização, por certo que mutas outras foram sendo definidas como necessárias para levar o processo de Doutoramento 
a bom porto. 
São todas as atividades, realizadas e projetadas como necessárias que farão agora parte de uma listagem a apresentar. 
 
Fazemos agora referência a uma atividade aconselhável e que é transversal a todo o tempo que leva o processo de 
Doutoramento: a manutenção atualizada de um Diário de Bordo / Caderno de Campo, onde são anotadas todas as 
informações relevantes do “caminho” percorrido e das atividades desenvolvidas (Figura 6).  
No momento de redação da Tese, muitas vezes se recorre ao Diário de Bordo pois ele conterá informação preciosa que, 
se não tivesse sido anotada, estaria irremediavelmente perdia. 
 
A par do Diário de Bordo, e podendo dele fazer parte, salienta-se como fundamental a manutenção atualizada de toda a 
Bibliografia consultada, mesmo daquela que, depois de consultada, possa não parecer relevante para a investigação. 
Mais tarde, ela poderá adquirir importância significativa, não detetada numa primeira consulta. 

 
Cronograma 
 
Listadas as atividades desenvolvidas e que se preveem desenvolver, é chegado o momento de calendarizar esses 
atividades no intervalo de tempo disponível, legalmente, para a concretização do Doutoramento. 
Gráficos do tipo Gantt podem ser suficientes para o planeamento desejado, sendo possível, no entanto, outros meios 
mais sofisticado de planeamento, como por exemplo, o software Microsoft Project baseado na metodologia PERT (Figura 
6). 

 
Figura 6 – Exemplo de Gráfico de Gantt para planeamento de atividades num Doutoramento a realizar em 3 anos. A 
seta a vermelho indica o momento da apresentação do Projeto de Investigação (PI) e a azul, o momento de defesa 

pública da Tese de Doutoramento. 

 
Bibliografia 
 
A toda a bibliografia consultada, quer na fase de Revisão Bibliográfica e estudo do Estado-da-Arte, quer ao longo do 
processo de investigação, deve ser devidamente anotada.  
A sua apresentação cuidada é fundamental para quem avaliar o trabalho do Candidato.  
É mesmo frequente ver avaliadores a referirem que o que primeiramente foi analisado do documento de Projeto de 
Investigação, ou da Tese final de Doutoramento, foi a Bibliografia consultada. 
Naturalmente que esta deve conter bibliografia antiga, com aspetos técnicos históricos da área do conhecimento em 
investigação, mas evidenciar o que de mais moderno tem sido escrito sobre nessa área.  

ATIVIDADES 
ANO 1 (2016/2017) ANO 2 (2017/2018) ANO 3 (2018/2019) 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Diário de Bordo       

1             

2             

3             

4             

Apresentação do PI             

6       

7       

8       

…       

Defesa da Tese             



Pretende-se evidenciar que o trabalho não ignorou o progresso recente da investigação, o que contribuirá para valorizar 
a novidade que o presente Projeto de Investigação se propõe alcançar. 
Existem diversas normas de apresentação da bibliografia, sendo as denominadas normas APA (American Psychological 
Association) as mais vulgarmente usadas. 
 
Exemplos de fontes a consultar e que devem constar da bibliografia: 
 

 Livros; 
 Monografias; 
 Dissertações; 
 Teses; 
 E-books; 
 Contribuições em trabalhos coletivos; 
 Artigos em publicações periódicas; 
 Relatórios técnicos; 
 Comunicações em conferências, congressos ou simpósios; 
 Endereços Web; 
 Outras. 

 
Documentos consultados e que serviram para a elaboração deste texto: 
 

 Carlos Correia. “Como Fazer uma Tese de Doutoramento ou uma Dissertação de Mestrado” - Disponível em 
https://jorgeantropologo.files.wordpress.com/2007/09/a-dissertacao-de-mestrado-e-a-tese-de-doutoramento.pdf - 
Acedido em janeiro de 2016 
 

 Rita S. Brause. “Writing Your Doctoral Dissertation – Invisible Rules for Success”. Disponível em 
http://dementia.hiim.hr/R.S.Brause%20-
%20Writing%20Your%20Doctoral%20Dissertation.%20Invisible%20Rules%20for%20Success.pdf – Acedido em 
janeiro de 2016. 
 

 Geraldo Alemandro Leite Filho e Gilberto de Andrade Martins. “Relação orientador-orientando e suas influências na 
elaboração de teses e dissertações”. Disponível emhttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
75902006000500008&script=sci_arttext – Acedido em janeiro de 2016. 

 

 Marco Antonio F. da Costa, Maria de Fátima Barrozo da Costa e Viviane Abreu de Andrade. “Caminhos (e 

descaminhos) dos objetivos em dissertações e teses: um olhar voltado para a coerência metodológica”. Disponível 

em http://web.unifoa.edu.br/praxis/numeros/11/11-24.pdf - Acedido em janeiro de 2016. 

 

 “Science Buddies - Understanding the Engineering Design Process: Teachers Embracing Engineering Design” 

Disponível em  http://www.sciencebuddies.org/blog/2013/09/understanding-the-engineering-design-process.php - 

Acedido em janeiro de 2016. 

 

 Mirian Goldenberg. “A Arte de Pesquisar”. Disponível em http://www.ufjf.br/labesc/files/2012/03/A-Arte-de-

Pesquisar-Mirian-Goldenberg.pdf - Acedido em fevereiro de 2016 

 

 Edna Lúcia da Silva e Estera Muszkat Menezes. “Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação”. 

Disponível em 

https://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes_4ed.pdf -  

Acedido em fevereiro de 2016. 
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