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CURSOS DA ÁREA DAS CIÊNCIAS DOMÍNIOS: ECONOMIA, GESTÃO, 

CONTABILIDADE & FISCALIDADE 

TÓPICOS DE DOUTORAMENTO 

 

Guião para os Candidatos Apresentarem uma Ideia de ‘Proposta de Pesquisa’ para o 

desenvolvimento do tema escolhido 

O propósito deste guião é apoiar os candidatos na preparação de uma ideia de ‘PROPOSTA DE 

PESQUISA’, que constitui uma ferramenta que os ajudará a clarificar a referida ideia e tornará 

mais fácil a pesquisa. 

PONTOS A CONSIDERAR: 

1) TÍTULO: o título deve dar uma indicação clara do tema associado à ideia da ‘proposta 

de pesquisa’ 

 

2) SUMÁRIO: apresentação de um curto, compreensível e claro resumo da ideia da 

‘proposta de pesquisa’, respondendo às questões que se seguem. Estas questões referem-

se a: o quê, o porquê, e como o candidato vai levar a cabo a pesquisa. 

− o quê: representa o sentido do tema, a problemática envolvida e o(s) resultado(s) 

esperado(s) com a pesquisa.   

− o porquê: razão pela qual o candidato escolheu o tema, ou seja, a justificação.  

− Como: Referência de alguns detalhes sobre a metodologia e outras 

considerações relacionadas com o desenvolvimento do trabalho de pesquisa. 

 

3) OBJECTIVOS (Geral e Específicos): orientam a pesquisa com o fim do candidato 

alcançar o resultado pretendido com o tema. 

− Que resultado o candidato pretende atingir com o tema? Existe algum aspecto que 

pretenda provar ou refutar?  

Observação: Deve haver uma lógica correlativa na apresentação dos objectivos. 
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4) CONTRIBUTOS: 

− O tema deve ser original, como um dos critérios de qualidade.   

  

5) METODOLOGIA PROPOSTA: 

− O candidato deve apresentar resumidamente uma percepção da metodologia e das 

técnicas que utilizará para conduzir a sua pesquisa. 

− Que enquadramento teórico construirá? 

− Que métodos serão utilizados para a recolha de dados qualitativos e quantitativos 

(se for o caso)? 

 

6) PLANO DE TRABALHO: 

− O candidato deve apresentar um plano, simples, com as etapas do desenvolvimento 

bem definidas. É importante que o candidato tenha presente que a obtenção do grau 

académico de doutor está associada a um processo de investigação científica que 

pode levar até 4 anos. 

BIBLIOGRAFIA: 

− O candidato deve apresentar uma lista das referências consultadas para a 

apresentação da proposta. 

OBSERVAÇÃO: A apresentação da ideia de proposta pelos candidatos constitui a 

avaliação prévia que condicionará as entrevistas. 

 

Luanda, 29 de Junho de 2020 

Professora Doutora Maria de Lourdes Bravo  
Presidente do Júri 

 


