
Projeto de tese de doutoramento em Ciência Política do ISCTE-IUL – Regras 2018+ 

 

1) 

O projeto de tese de doutoramento (PhD) em Ciência Política (CP) do ISCTE-IUL deve ser 

desenvolvido, sobretudo, no âmbito da UC «Seminário de Projeto de Investigação em CP» 

(sempre: idem, mutatis mutandis, para a especialização em Relações Internacionais, RI: UC 

«Seminário de Projeto de Investigação em RI») 

 

2) 

O projeto de tese de doutoramento em Ciência Política (CP) do ISCTE-IUL deve ser 

desenvolvido, durante o ano letivo em causa, com vista à sua apresentação em provas públicas 

em setembro do ano letivo seguinte. Para esse efeito, deve ser submetido ao diretor do PhD 

até final de junho do ano letivo em causa na UC «Seminário de Projeto de Investigação em 

CP». 

 

3) 

No início do segundo semestre do ano letivo em causa, o aluno deve apresentar ao diretor do 

curso e aos docentes da UC «Seminário de Projeto de Investigação em CP» a proposta de 

orientador(a)(s). 

 

4) 

O projeto de tese de doutoramento (PhD) em Ciência Política (CP) do ISCTE-IUL deve ter um 

máximo entre 15 e 20 páginas (versão final com tudo incluído), letra 12 a espaço e meio, e 

deve conter, designadamente, os seguintes elementos: 

a) Página de rosto com identificação do curso, do aluno e do conteúdo; definição do(s) 

orientador(es); 

b) Título (provisório) para a tese; 

c) Índice; 

d) Introdução (com apresentação geral, nomeadamente, definição do tema e das 

perguntas de partida; relevância do tema em termos científicos e sociopolíticos); 

(ver as regras para as perguntas de partida nos manuais de metodologia: âmbito, 

pertinência, exequibilidade); 

e) Teoria: revisão da literatura sobre teoria ou teorias mais adequadas para estudar o 

tema; revisão de literatura sobre o que está feito nessa matéria, para definir o que vai 

a tese acrescentar de novo. 

f) Metodologia: definição do âmbito espácio-temporal da pesquisa; definição das fontes 

e dados a usar; definição dos métodos e técnicas a usar para a recolha e análise de 

dados; 

g) Plano para a estrutura de conteúdos da tese; 



h) Cronograma de tarefas (com datas), para desenvolver antes e, sobretudo, depois das 

provas públicas (ou seja, na tese propriamente dita). 

i) Referências bibliográficas. Recomenda-se o uso do estilo da revista «Sociologia, 

Problemas e Práticas». 

 

5)  

O projeto de tese de doutoramento (PhD) em Ciência Política (CP) do ISCTE-IUL deve ser 

desenvolvido, sobretudo, no âmbito da UC «Seminário de Projeto de Investigação em CP» de 

forma faseada, nomeadamente com apresentação de relatórios de progresso faseados: 

a) Primeiro relatório de progresso: entrega na primeira aula do segundo semestre, em 

regra entre o final de fevereiro e o inicio de março do ano letivo em causa; 

b) Apresentação do projeto nas aulas, em ppt, no segundo semestre (tal como tinha 

sido com o esboço inicial no primeiro semestre); 

c) Segundo relatório de progresso: entrega no inicio de maio do ano letivo em causa, 

para ser comentado pelos docentes; 

d) Projeto final para avaliação na UC «Seminário de Projeto de Investigação em CP»: 15 

de junho do ano letivo em causa; 

e) Projeto final para avaliação em provas públicas»: 30 de junho do ano letivo em causa; 

 

 

6) 

Para a elaboração do O projeto de tese de doutoramento (PhD) em Ciência Política (CP) do 

ISCTE-IUL, os alunos devem consultar: 

a) a bibliografia teórico-metodológica constante na FUC da UC, bem como as orientações 

teórico-metodológicas fornecidas na UC; 

b) a bibliografia teórico-metodológica constante na dropbox na dropbox associada à UC 

«Seminário de Projeto de Investigação em CP».  

Devem ainda ter em conta: 

c) as orientações bibliográficas e teórico-metodológicas dadas pelo(s) orientador(es),  

d) as orientações bibliográficas e teórico-metodológicas dadas noutras UCs do PhD CP. 

 

7) 

Para a elaboração do O projeto de tese de doutoramento (PhD) em Ciência Política (CP) do 

ISCTE-IUL, os alunos devem consultar a) os exemplos de projeto de tese constantes na dropbox 

associada à UC «Seminário de Projeto de Investigação em CP»; b) os exemplos de teses 

constantes / referenciados na dropbox associada à a UC «Seminário de Projeto de Investigação 

em CP». 
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