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REGRAS DE FUNCIONAMENTO E AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS  

“PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO” E “DISSERTAÇÃO” 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS  

 

 

Docentes:__                                                                                        _________                                                                                                                                                              

Prof. Aux. Paula Cordeiro (coord.), Prof. Aux. Raquel Ribeiro (rribeiro@iscsp.ulisboa.pt) e Prof. 

Auxiliar Sónia Sebastião (ssebastiao@iscsp.ulisboa.pt)  

 
 
Regras para o Mestrado em Comunicação Social:          _                      ____                                                                                                                                                              

 
1. Contexto e princípios gerais 

As unidades curriculares “Projecto de Investigação” (10 ECTS) e “Dissertação” (20+30 ECTS) 

fazem parte do primeiro e do segundo semestres do 2º ano do plano obrigatório do Mestrado 

em Comunicação Social. Encontram-se intimamente interligadas, por concorrerem para o 

desenvolvimento de um único trabalho de investigação aplicada. Recomendamos, neste 

sentido, que: 

1.1. A unidade “Projecto de Investigação” se ocupe da planificação e da contextualização 

preparatória (teórica e teórico-prática) do projecto de trabalho. 

1.2. A unidade “Dissertação” se dedique ao desenvolvimento operacional do trabalho, à 

interpretação dos dados recolhidos, à discussão dos resultados e à apresentação das 

conclusões.  

 

2. Tutoria 

2.1. A planificação, a contextualização e o desenvolvimento do projecto de trabalho 

deverão ser acompanhados pelo tutor que o aluno escolher para as unidades 

curriculares de “Projecto de Investigação” e “Dissertação”, e que deverá ser um 

doutor, professor ou investigador de mérito reconhecido, em obediência ao 

Regulamento Geral dos Cursos do 2.º Ciclo de Estudos. 

2.1.1.  Salvo vontade do aluno em contrário, o tutor assumirá a figura de orientador 

após a aprovação do projecto pelo Conselho Científico. 

2.1.2.  O aluno pode convidar qualquer membro do corpo docente do ISCSP para seu 

tutor, desde que o docente escolhido obedeça às características definidas pela lei 

para a orientação de trabalhos finais e aceite a orientação referida. 

mailto:rribeiro@iscsp.ulisboa.pt
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2.1.3.  Quando o tutor escolhido não pertence ao ISCSP, o aluno tem que convidar um 

co-tutor pertencente ao ISCSP. 

2.1.4.  Não obstante o aluno poder tomar a iniciativa de mudar de tutor, qualquer 

decisão relativa a essa iniciativa é de comunicação obrigatória (por escrito) ao 

coordenador do curso, no prazo máximo de uma semana.  

2.2. O tutor tem a incumbência de acompanhar o aluno em ambas as unidades 

curriculares e tem assento no júri de avaliação final de ambas as unidades curriculares 

“Projecto de Investigação” e “Dissertação”. 

2.2.1. É proposto um tutor ao aluno, tendo em conta a sua temática de trabalho – 

porém, cada aluno tem o direito de escolher livremente o seu tutor. O aluno é, 

pois, autónomo para contactar os docentes com quem deseje trabalhar e para 

mudar de tutor, se tal se justificar.  

2.2.2. O aluno é convidado a escolher a temática do seu projecto considerando os seus 

interesses de investigação. A título consultivo, poderá ser-lhe disponibilizada uma 

lista de temas e docentes cuja investigação está articulada com o Grupo 

Sociedade, Comunicação e Cultura do CAPP (Centro de Administração e 

Políticas Públicas). 

 

3. Unidade curricular “Projecto de Investigação” 

 

3.1. Estrutura de “Projecto de Investigação” 

3.1.1. A unidade curricular “Projecto de Investigação” decorre em três momentos 

essenciais: definição da temática do projecto, elaboração do projecto de trabalho 

e contextualização preparatória (teórica e metodológica), de acordo com uma das 

figuras previstas no Regulamento Geral dos Cursos do 2.º Ciclo de Estudos: 

dissertação, projecto ou relatório de estágio. 

3.1.2. A pesquisa necessária à preparação do trabalho, as possibilidades 

metodológicas e as regras de redacção e citação científicas serão trabalhadas 

em aula pelos docentes afectos às unidades curriculares, com a discussão de 

temas metodológicos e a elaboração de trabalhos – sem, em nenhum caso, 

interferir com as recomendações do(s) tutor(es).  

 

3.2. Trabalho final de “Projecto de Investigação” 

3.2.1. O trabalho final deverá obedecer ao disposto nas normas para elaboração do 

projecto de Dissertação ou Tese, constantes do Anexo A do Regulamento Geral 

dos Cursos do 2.º Ciclo de Estudos. 

 

  

http://www.iscsp.utl.pt/images/stories/legislacao_regulamentos/regulamento_mestrados_2013.pdf
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3.3. Avaliação de “Projecto de Investigação” 

3.3.1. A unidade curricular prevê a avaliação contínua, durante a qual deverão ser 

realizados e apresentados trabalhos, de acordo com o calendário estabelecido no 

início do ano lectivo. 

3.3.2. A avaliação final de “Projecto de Investigação” deverá ser realizada em 

prova oral, com um júri constituído pelo regente da unidade curricular, pelo 

orientador e por pelo menos outro docente, a designar. 

3.3.3. O trabalho final de “Projecto de Investigação” é entregue em quatro exemplares, 

três em formato papel (um exemplar para cada membro do júri) e um em formato 

PDF (entregue ao regente da unidade curricular). 

3.3.4. O trabalho final de “Projecto de Investigação” é entregue até pelo menos dez 

dias úteis antes da data marcada para a sua discussão em exame oral, 

qualquer que seja a época de exame em causa.  

3.3.4.1. Cabe ao tutor deliberar sobre eventuais datas prévias de entrega do 

documento, para revisão. 

3.3.5. A discussão oral do trabalho de “Projecto de Investigação” é realizada de acordo 

com o previsto nos Estatutos do ISCSP e no Regulamento de Avaliação do 2º 

Ciclo. 

3.3.6. O trabalho final é avaliado numa escala de 1 a 20, de acordo com os princípios 

gerais da avaliação das disciplinas.  

                                                                                  
4. Unidade curricular “Dissertação” 

 

4.1. Estrutura de “Dissertação”  

4.1.1. A unidade curricular “Dissertação” tem como objecto o trabalho de investigação 

que decorre do parecer do Conselho Científico sobre o projecto apresentado.  

4.1.2. A avaliação final desta unidade curricular incide sobre o trabalho final 

desenvolvido em Dissertação, podendo incluir o trabalho desenvolvido em 

“Projecto de Investigação”. 

4.1.3. O aluno pode proceder às alterações que considere adequadas ao trabalho final 

apresentado em “Projecto de Investigação”, desde que com a concordância do 

tutor/orientador, para efeitos da sua inclusão no trabalho de “Dissertação”. 

4.1.4. É do interesse do aluno apresentar relatórios de progresso ao seu orientador, 

sugerindo-se uma periodicidade mensal.  

 

4.2. Trabalho final de “Dissertação” 

4.2.1. O trabalho final deverá obedecer ao disposto no Regulamento Geral dos Cursos 

do 2.º Ciclo de Estudos e nas Regras de Avaliação do 2º Ciclo. 
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4.3. Avaliação de “Dissertação” 

4.3.1. A avaliação final de “Dissertação” deverá ser realizada de acordo com o 

previsto nos Estatutos do ISCSP e no Regulamento de Avaliação do 2º 

Ciclo. 

4.3.1.1. Cabe ao orientador deliberar sobre eventuais datas prévias de entrega do 

documento, para revisão. 

4.3.2. Recomenda-se ao aluno que faça a submissão de, pelo menos, um artigo 

científico, capítulo de livro, recensão ou outra produção científica, 

devidamente reconhecida, e de participação em, pelo menos, um evento 

científico (conferência, congresso, seminário ou outros) na área do seu tema de 

investigação, em co-autoria com o orientador, desde a data de matrícula no 

Mestrado até à data da defesa do trabalho final de “Dissertação”, aspectos que 

podem valorizar o seu trabalho e consequente avaliação.  

 
5. Outros 

5.1. A consulta deste documento não dispensa a leitura dos Estatutos do ISCSP e do 

Regulamento Geral dos Cursos do 2.º Ciclo de Estudos, bem como da restante 

legislação aplicável. 
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Regulamento geral dos cursos do 2.º ciclo de estudos (excertos) 

 

SECÇÃO III 

Admissão ao trabalho final, orientação, apresentação 

 

Artigo 15.º 

Admissão ao trabalho final 

1. O pedido de admissão à preparação do trabalho final pode ser efetuado em qualquer 

momento dos 4 semestres de duração do curso.  

2. O pedido de admissão é formalizado através de um requerimento, em modelo 

disponibilizado pelo Gabinete de Estudos Avançados, devendo ser acompanhado dos 

seguintes documentos:  

a) Projeto de trabalho final, elaborado em conformidade com o estipulado no Anexo A;  

b) Declaração de aceitação do trabalho final pelo orientador;  

3. A admissão ao trabalho final depende de deliberação do Conselho Científico, sob parecer 

do Coordenador.  

  

Artigo 16.º 

Prazo de entrega do trabalho final 

1. Após a admissão ao trabalho final, a sua apresentação deve ocorrer até ao último dia útil 

do 4º semestre curricular.  

2. O não cumprimento do prazo definido no número anterior determina um processo de 

reinscrição ou de reingresso no curso.  

  

Artigo 19.º 

Tipos de trabalho final 

O trabalho final do mestrado tem de assumir um dos seguintes tipos:  

a) Dissertação;  

b) Trabalho de projeto; ou  

c) Relatório de estágio.  

 

Artigo 20.º 

Dissertação 

1. A dissertação consiste num trabalho original de natureza científica, suscetível de 

submissão para publicação em revista científica com comité de seleção, sobre um tema ou 

tópico da área de conhecimento do mestrado.  

2. Pode integrar trabalhos previamente realizados, designadamente trabalhos de natureza 

académica desenvolvidos no decurso da componente curricular do curso conducente à 

obtenção do Grau de Mestre.  

http://www.iscsp.utl.pt/images/stories/legislacao_regulamentos/regulamento_mestrados_2013.pdf
http://www.iscsp.utl.pt/images/stories/legislacao_regulamentos/regulamento_mestrados_2013.pdf
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3. A dimensão máxima da dissertação é de 20.000 palavras, não contando com eventuais 

anexos e apêndices.  

  

Artigo 21.º 

Trabalho de projeto 

1. Entende-se por trabalho de projeto a conceção, o desenvolvimento e/ou a avaliação de 

uma aplicação original que demonstre as competências adquiridas ao longo do curso, mediante 

o desenvolvimento de diagnósticos, a apresentação de possíveis estratégias de solução e/ou a 

sua avaliação.  

2. O ponto de partida será a identificação de um problema concreto, diagnosticando uma 

situação, através da escolha de métodos analíticos apropriados, procedendo ao levantamento 

de soluções alternativas e fazendo uma escolha final justificada e fundamentada, conducente à 

resolução do problema.  

3. Sem prejuízo dos limites definidos no Regulamento Geral, a capacidade de análise, 

interpretação e síntese devem ser especialmente valorizadas.  

4. O júri para apreciação final do trabalho de projeto deve, sempre que possível, conter um 

profissional da área, um especialista de reconhecido mérito profissional.  

5. A dimensão máxima do trabalho de projecto é de 25.000 palavras, não contando com 

eventuais anexos e apêndices.  

  

Artigo 22.º 

Relatório de estágio 

  

1. Entende-se por relatório de estágio um trabalho de descrição e análise científica e crítica 

sobre as atividades desenvolvidas no âmbito de um estágio profissional efetuado numa 

instituição.  

2. O estágio tem que implicar, obrigatoriamente, um mínimo de 800 horas de trabalho 

efetivo.  

3. O relatório de estágio deve ter, sempre que possível, um coorientador da instituição de 

acolhimento, responsável por assegurar ao mestrando condições de aplicação dos 

conhecimentos e competências adquiridos durante a parte curricular do curso de mestrado.  

4. A instituição de acolhimento selecionada tem de ser relevante para o domínio científico 

do curso.  

5. O relatório de estágio tem de demonstrar os conhecimentos adquiridos e as 

competências desenvolvidas no desempenho das funções inerentes ao estágio.  

6. O relatório deverá conter:  

a) Uma caracterização da instituição de acolhimento;  

b) A descrição e análise crítica das tarefas desempenhadas, designadamente as que 

decorrem da participação em projetos ou iniciativas da instituição. A análise crítica referida 

contempla, obrigatoriamente, um enquadramento teórico.  
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c) O trabalho desenvolvido pressupõe, obrigatoriamente, o levantamento de situações 

problemáticas e a identificação e implementação de soluções para a sua resolução.  

7. A dimensão máxima do relatório de estágio é de 25.000 palavras, não contando com 

eventuais anexos e apêndices.  

  

Artigo 24.º 

Orientação do trabalho final 

1. A orientação do trabalho final de mestrado, em qualquer das modalidades previstas no 

artigo 19.º, é da responsabilidade de um doutor ou de um especialista de reconhecido mérito, 

da respetiva área científica, designado pelo Conselho Científico, sob proposta do candidato, 

ouvido o Coordenador.  

2. A orientação pode ser assegurada em regime de coorientação, quer por orientadores 

nacionais, quer por estrangeiros.  

3. Caso o orientador seja um professor ou um especialista externo ao ISCSP, será 

obrigatória a designação de um coorientador do ISCSP.  

4. Nas situações previstas na alínea c) do artigo 19.º, é recomendável a designação de um 

coorientador da instituição de acolhimento onde é realizado o estágio.  

5. O orientador deve supervisionar, efetiva e ativamente, o candidato na sua investigação e 

na elaboração da dissertação.  

6. O mestrando deve manter o orientador regularmente informado sobre a evolução dos 

seus trabalhos.  

7. Compete ao Conselho Científico, ouvido o Coordenador, analisar e decidir sobre os 

pedidos de mudança de orientador, quando devidamente fundamentados.  

  

Artigo 26.º 

Regras sobre a apresentação do trabalho final 

1. O trabalho final deve ser entregue no Gabinete de Estudos Avançados, em quatro 

exemplares impressos, com folha colada e capa continuada, acompanhados de:  

a) Requerimento, em modelo fornecido pelo Gabinete de Estudos Avançados, para 

prestação de provas públicas, dirigido ao Presidente do Conselho Científico;  

b) Sete cópias do currículo atualizado;  

c) Fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou do passaporte;  

d) Sete cópias do resumo em português e em inglês, com até seis palavras-chave cada;  

e) Comprovativo do pagamento do emolumento de admissão a provas públicas;  

f) Quatro CD com os resumos, o currículo e o trabalho final;  

g) Certidão da conclusão da parte curricular do mestrado ou recibo probatório do seu 

pedido.  
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2. O trabalho final pode ser apresentado em língua portuguesa ou inglesa, desde que 

recolhido o acordo do orientador e do Coordenador, mediante aprovação do Conselho 

Científico.  

3. O trabalho final deve ser apresentado de acordo com as regras estipuladas no Anexo B.  

4. Após a realização da prova pública o candidato deve entregar, no prazo de 20 dias, no 

Gabinete de Estudos Avançados, três exemplares impressos e em suporte informático da 

versão final do trabalho final que inclua as eventuais alterações ou correções sugeridas pelo 

júri.  

 

 

RECOMENDAÇÕES DE REDACÇÃO CIENTÍFICA 

A redacção científica obedece a normas formais que deverão ser respeitadas. Embora não 

se determine o uso de uma norma específica, recomenda-se a conformidade a um livro de 

estilo, como sejam os prescritos pela APA ou ASA ou o Chicago Manual Style. Aí poder-se-á 

encontrar as respostas para as inúmeras dúvidas que emergem aquando da redacção, 

nomeadamente quanto à forma a adoptar na citação de determinadas fontes. 

 

Monografia 

Forma: Último nome do autor, vírgula, inicial do primeiro nome do autor, ponto final e 

espaço; Ano da edição entre parêntesis, seguido de ponto final e espaço; Título do livro (em 

itálico, e só com a primeira letra do título e subtítulo em maiúsculas), ponto final e espaço; 

Local da edição, seguido por dois pontos; Nome do editor e ponto final. 

 

Publicação em Série 

Forma a adoptar: Último nome do autor, vírgula, inicial do primeiro nome do autor, ponto 

final e espaço; Ano da edição entre parêntesis, seguido de ponto final e espaço; Título do artigo 

(em fonte normal, e só com a primeira letra do título e subtítulo em maiúsculas), ponto final e 

espaço; Título da revista (em itálico, e só com maiúsculas nas primeiras letras de cada 

palavra), vírgula e espaço; Indicação do volume (em itálico), seguido de vírgula [Nota: omite-se 

o nº da revista, com excepção dos casos em que a numeração das páginas começa com o 1 a 

cada número; neste último caso, coloca-se o número da revista entre parêntesis; exemplo: 

25(3)]; Número das páginas e ponto final [indicação das páginas logo a seguir à vírgula; 

exemplo: 204-232.] 

 

Referências no corpo de texto 

Fazendo uso do sistema autor/data, devemos aludir à fonte da informação no próprio corpo 

do texto. Imediatamente após a citação ou menção do autor, abrir-se-á parêntesis para indicar 

o autor e o ano da publicação. Quando se está a parafrasear um texto não se indica a página 

ou páginas da obra em questão, porém, se se estiver a proceder a uma citação directa, dever-

http://www.iscsp.utl.pt/images/stories/legislacao_regulamentos/regulamento_mestrados_2013.pdf
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se-á indicar, para além do autor e do ano da obra, o número da página ou páginas (vide 

exemplos). 

 

Notas Adicionais 

Quando se está a elaborar as referências bibliográficas, atender ao seguinte:  

Se se estiver a referir várias obras de um mesmo autor, deve-se citá-las por ordem 

cronológica, com a obra mais antiga a surgir em primeiro lugar.  

Quando temos obras de um mesmo autor, mas com diferentes co-autores, as referências 

deverão aparecer tendo em consideração o nome do autor que se segue.  

Note-se, porém, que nas referências deverão surgir sempre em primeiro lugar as obras com 

um único autor.  

Outro caso a ponderar decorre da possibilidade de se possuir obras de um mesmo autor, 

publicadas num mesmo ano. Neste caso, as obras deverão figurar segundo a ordem alfabética 

referente ao título, ignorando The ou A (a excepção respeita a artigos que façam parte de uma 

série; exemplo um artigo publicado em duas partes). 

No corpo do texto, sempre que a citação tiver 40 ou mais palavras, deverá aparecer 

destacada do texto, sem aspas, e com uma distância de 1,3 cm face ao restante texto. O 

espaçamento a utilizar deverá ser duplo (vide exemplo). 

 


