CURSO DE DOUTORAMENTO
(3º Ciclo)
Projecto de tese e Comunicação ao SPEED
Nomeação de orientador/a: Requerimento ao CC
Lembro a todos/as os alunos do Curso de doutoramento (3º
Ciclo) que, nos termos do Regulamento, devem preparar
um requerimento indicando tema de tese e orientador/a
(pressupondo aceitação prévia), para que o pedido possa
ser apreciado pelo Conselho Científico (CC).
O requerimento deve ser dirigido ao Presidente do CC, c/c à
Professora Coordenadora do 3º Ciclo, e dar entrada nos
Serviços Académicos durante o terceiro semestre do Curso,
nos termos regulamentares, o que evidentemente implica
que na fase escolar, inicial, do Curso se vá pensando e
projectando um tópico para a dissertação (ou «tese»). A
própria escolha da disciplina de opção (anual e semestral)
deve em princípio estar relacionada com a área em que se
pretende fazer a investigação para a tese.
Não sendo possível o cumprimento estrito deste prazo,
devem os alunos apresentar este requerimento o mais
brevemente possível (o mais tardar no 4º semestre), de
forma a não atrasar excessivamente a conclusão desta
fase.
Estando os alunos inscritos no Curso a tempo parcial, nos
termos regulamentares, a adaptação dos prazos seguirá a
mesma lógica do previsto no respectivo Regulamento.
Ver Regulamento (última versão, actualizada) em
http://www.fd.unl.pt/Anexos/9756.pdf
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Comunicação ao SPEED
Lembro ainda que esta apresentação deve ser programada
com o acordo da equipa que é responsável pela
organização dos seminários SPEED, actualmente chefiada
pela Professora Helena Pereira de Melo.
Deve ter lugar em princípio no terceiro ou quarto semestres
e incidir sobre um tema previamente anunciado (para ser
escolhido comentador/a). Mas poderá ser antes, se possível
e conveniente. Importante é que os alunos se inscrevam
assim que decidirem o tema sobre o qual pretendem fazer
a apresentação. O tema pode ou não ter relação directa
com o tópico da tese, mas não deve, sob pena de
redundância, ser idêntico.
Também por esta razão é importante que os doutorandos
vão ponderando desde o início do Curso a área em que
pretendem apresentar a sua tese e possíveis Orientadores.
Entrega do projecto de tese
O projecto de tese deve ser entregue à FDUNL (Serviços
Académicos) até ao final do quarto semestre, em formato
electrónico e em papel (3 x).
Preparação, Conteúdo: ver com cuidado o Guia elaborado
pelo Professor António M. Hespanha “Como preparar uma
dissertação” (http://www.fd.unl.pt/Anexos/2705.pdf) e as
fontes nele citadas. E é essencial falar previamente com
Orientador/a, claro.
Indicações básicas: um projecto deve ter identificação de
Autor/a, data, tema (formulação de um problema), razão e
fundamento da escolha; razoável originalidade; precisão do
“estado da arte”; indicações do método a seguir; indicação
de bibliografia e outras fontes a utilizar, uma espécie de
“início de pesquisa”; deve conter um projecto de índice
(plano); hipotéticas conclusões a que se poderá chegar e
que se antecipam, em jeito de interrogação; sítios a
visitar/consultar (em princípio, conforme o Regulamento,
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deverá estar previsto um período de estudo no estrangeiro.
Onde?); referência a condições de vida actuais ou
necessárias para prosseguir o projecto (licenças?
Necessidade de procurar financiamento? Como resolver?).
O mais importante de tudo é, obviamente, o PROBLEMA a
analisar e como se vai discuti-lo ou resolvê-lo (ou tentar).
Uma tese é no essencial a colocação de um problema, sua
discussão e resolução (ou tentativa de resolução).
O tamanho do projecto deve ser de cerca 20-25 páginas,
em letra 12, linhas separadas a espaço e meio, excluindo
listas de bibliografia ou quaisquer anexos.
Não esquecer
Regulamento.
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Anti-Plágio,

prevista

no

Teresa Pizarro Beleza, Coordenadora do 3º Ciclo
tpb@fd.unl.pt
Dia 25 de Setembro de 2015
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