
Relatório de atividades 

Identificação (título do projeto, nome do Candidato, nome do/a orientador/a; coorientador/a; ano do doutoramento ao qual 
o relatório diz respeito. 
  
1. Descrição das atividades 
 
1.1. Pesquisa bibliográfica e revisão da literatura 

 
Neste tópico, o estudante deve detalhar:  
a) em que estado se encontra a pesquisa bibliográfica, os procedimentos adotados na pesquisa e fontes. Aconselha-
se que atenda às orientações do PRISMA (http://www.prisma-statement.org/) para a sistematização da informação. 
Esta descrição será, previsivelmente, mais detalhada no relatório do final do 1º ano e sucinta no 3º relatório; 
b) estado em que se encontra a redação da revisão da literatura. 

 
1.2. Recolha de dados 
1.3. Redação do Método 
1.4. Análise dos dados e redação dos resultados 
1.5. Redação da discussão dos resultados 
 
2. Produção 

 
Este tópico é particularmente adequado quando a tese se encontra organizada por artigos, devendo indicar-se se: 
a) um artigo está em fase preparação para ser submetido; 
b) se foi submetido; 
c) se está em processo de revisão; 
d) se foi aceite; 
e) se está publicado. 

 
Podem ainda serem incluídos outros artigos, ou publicações, dos quais o/a estudante tenha sido coautor/a muito embora 
não venham a integrar a tese de doutoramento. 
 
Para cada artigo, deve ser indicada a referência, conforme normas da APA, 7ª ed. 
  
3. Treino e formação 
 
Neste tópico devem ser enumeradas as unidades curriculares nas quais obteve aprovação e outros cursos porventura 
frequentados. 
 
4. Outras atividades 
 
Neste tópico, os estudantes podem organizar a informação, tendo em conta o percurso. São exemplos: a participação em 
congressos, a realização de comunicações, o contributo para a equipa de investigação. 
  
5. Reflexão 
 
Neste tópico é esperado que os/as estudantes reflitam sobre as tarefas realizadas, dificuldades encontradas e planos de 
contingência para lidar com as mesmas. 
 
6. Cronograma 
 
No 1.º ano deve ser elaborado um cronograma que contemple os três anos do programa doutoral. Nos anos seguintes, o 



cronograma deve ser substituído por uma descrição das tarefas previstas para os dois semestres seguintes com a indicação 
das principais metas a alcançar. 
  
7. Formatação 
 
Margens: 2,5 cm 
Tipo de letra: NewsGotT12 
Espaçamento: 1,5 
Se forem incluídas tabelas, o espaçamento e o tamanho da letra pode ser ajustado. 
 
8. Extensão 
Extensão: até 10 páginas (número máximo).  


