UNIVERSIDADE LUSÓFONA
de Hum anidades e Tecnologias

Humani nihil alienum

Aos candidatos ao Programa de Bolsas de Estudos para o Doutoramento em
Museologia.
O Projeto de Investigação a ser apresentado no Departamento de Museologia da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias deve responder as seguintes
questões:
 O que vai ser estudado?
 Qual a relevância do estudo (interesse que tem para a investigação de
determinado problema; em que medida o estudo irá contribuir de forma
significativa para o conhecimento na área?)
 A que questões se pretende dar resposta?
 Como é que o(s) objetivo(s) ou hipótese(s) estão relacionados com o problema
em estudo?
 Quais as implicações teóricas do estudo e como este se relaciona com os
trabalhos anteriores na mesma área?
 Quais foram as hipóteses teóricas já testadas e como foram realizadas?
 Em qual linha de investigação do Programa de Doutoramento se insere o
estudo que pretende desenvolver?
As respostas a estas questões deverão ser feitas de forma integrada, devendo seguir
uma estrutura suportada em:


Título provisório do projeto de Tese



Objeto de estudo;



A problemática;



Fontes e referências teóricas;



Metodologia de investigação;



Razões da escolha do tema;



Percurso expositivo/organização do trabalho;



Bibliografia de referência recomendando-se a adoção da Norma APA.



A estrutura da Tese a desenvolver.
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Para a identificação do seu projeto deve ainda preencher o quadro abaixo.

Nome do Candidato

a) Título provisório
<Título do projeto de Tese>

b) Objetivos gerais da tese
<Descrição dos objetivos do projeto de tese de doutorado proposto. Deve-se apresentar com
clareza o que será desenvolvido no projeto, principais problemáticas a estudar
(máximo 500 palavras)>
c) Razões para a escolha do tema
<máximo 1000 palavras>
d) Antecedentes de investigação ou profissionais, relacionados com o Tema
<máximo 1000 palavras>
e) Conhecimento de línguas estrangeiras (muito bom e médio)

f) Produção anterior (publicações, comunicações, organização/participação em eventos
relacionados com o Tema)
<máximo 1000 palavras>
g) Outras informações que considere úteis para a avaliação do projeto de Tese
<máximo 1000 palavras>
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