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A aposta num mestrado pode abrir portas a novas experiências, mais
oportunidades de emprego e melhores ordenados. É uma vantagem competitiva

sempre bem-vinda, principalmente no início da carreira. Mas essa aposta
é também um grande investimento de tempo e esforço. Para o ajudar a obter

o maior retorno possível, pedimos alguns conselhos a docentes universitários
e alunos que obtiveram classificações máximas

<ÍD CRISTINA BERNARDO SILVA

: "Quando se faz o

que se gosta, tudo
se torna mais fácil",

; assegura Bernardo
• : Caniço, 28 anos,
;

; que concluiu um

i
;

mestrado em
: Microbiologia no
' Instituto Superior

:1 „ J;ri Técnico (IST)
há quatro anos,

com a classificação máxima: 20
valores. Além disso, e segundo
o professor.catedrático João
Ramôa Correia, também do
Técnico, para se distinguir, uma
dissertação de mestrado "tem de
ser suficientemente inovadora
em termos internacionais e ter
um contributo científico muito
relevante" - pelo menos na

instituição onde leciona. Já para
Alexandra Curvelo, investigadora
e docente no Departamento de
História de Arte da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa,
ter um bom tema de dissertação
"não significa necessariamente
que seja original" (algo exigido
numa tese de doutoramento),
desde que a abordagem proposta
abra "novas perspetivas".

I J "Tive o privilégio de trabalhar
/ j/ com um orientador muito/ ,/ presente e dinâmico", conta/ António Ribeiro, 33 anos,

/ que obteve igualmente uma
/ classificação excelente
' - 19 valores -, com um

mestrado sobre "processos
de mudança em psicoterapia", na
Universidade do Minho, em 2007. "Um
investigador muito reconhecido e com
projetos interessantes onde o aluno possa
integrar-se é um fator de sucesso" e é

importante na escolha do próprio tema,
explica, por seu lado, João Ramôa Correia.

António Ribeiro, que
é também doutorado
em Psicologia

e, atualmente,
empresário no

setor têxtil, realça que
contribuíam para o êxito do seu
trabalho colegas estimulantes.
"Iniciei a minha colaboração
informal com a equipa um ano
antes do início do meu mestrado,
o que me permitiu treinar muitas
competências", revela.

%% Deve-se ir
escrevendo ao longo
do tempo, para nao

deixar acumular todo
o trabalho para o fim

BERNARDO CANIÇO, mestre em
Microbiologia pelo Instituto

Superior Técnico



Escolha a metodologia
e certifique-se de que
tem acesso aos meios
necessários para fazer

o seu trabalho, "como
equipamentos, laboratórios,

computadores ou software
para fazer simulações
mais complicadas",
aconselha

o docente do IST.

É importante ter "expectativas ajustadas acerca
do processo de investigação, sabendo que este
raramente é Linear". Admitir a possibilidade
de redefinição dos objetivos e da metodologia

ajudou António Ribeiro a "manter abertas
algumas alternativas ou planos de contingência,
caso surgissem obstáculos".

Bernardo Caniço, que trabalha atualmente
numa empresa farmacêutica, foi escrevendo
"à medida que estava no Laboratório e
ia obtendo resultados, para não deixar
acumular toda a escrita para o fim", quando

teria de se preparar a defesa do seu trabalho.

I É importante ter expectativas
ajustadas acerca do processo de
investigação, sabendo que este

raramente é linear ii
ANTÓNIO RIBEIRO, doutorado em

Psicologia na Universidade do Minho



Embora uma dissertação de mestrado seja
um texto muito longo, procure ser "objetivo

e evitar ambiguidades", sugere Sandra Duarte
Tavares, consultora de comunicação. "Mesmo

tratando-se de um texto de cariz científico, deve

explicitar sempre a terminologia técnica".

,
É possível dar início a uma dissertação

tendo "como ponto de partida uma série de

considerações que pretendemos validar ou

confirmar", explica Alexandra Curvelo. No entanto,
"na presença de elementos que possam pôr em
causa algumas das nossas análises", estes devem ser
enunciados e analisados. "A dúvida e as perguntas
que ficam sem resposta são partes constituintes e
nucleares de qualquer investigação".

Ao longo do processo, vá

partilhando os seus rascunhos
com o orientador e outras pessoas,
dentro e fora da equipa, "por forma
a integrar as suas sugestões",

J l aconselha António Ribeiro.
Sandra Duarte Tavares realça

que as revisões devem "não só identificar gralhas,
erros tipográficos, erros ortográficos, gramaticais e
de pontuação, mas também aperfeiçoar cada frase,
cada parágrafo, cada capítulo, clarificando ideias,
eliminando informação supérflua, substituindo

palavras por sinónimos, etc."

"Um texto sem gralhas, sem erros
ortográficos, gramaticais e de pontuação

revela bons atributos sobre quem o

escreveu", lembra Sandra Duarte Tavares,
que é também professora do Instituto
Superior de Comunicação Empresarial.
Quanto ao conteúdo, "tudo o que se

escreve deve ser sempre muito bem
fundamentada e identificado: os autores,

J
Uma dissertação de grande

J qualidade deve ter uma apresentação/ impecável. "O que dizemos aos
nossos alunos é que a tese tem de

parecer um bom livro", diz Ramôa
Correia.

Geralmente, são 20 minutos.
E o aluno "deve respeitar

escrupulosamente esse tempo.
0 ideal é terminar entre 19 e 20
minutos", alerta João Ramôa

Correia. Pratique em casa, com a

ajuda de um cronometro.

Na apresentação do seu trabalho,
prepare muito bem os slides. Cumpra
as regras relativas ao tipo de letra,
não os preencha com demasiada

informação e torne-os apelativos,
aconselha o docente do IST.

W Um texto §em gralhas,
sem erros ortográficos,

gramaticais e de pontuação
revela bons atributos

sobre quem o escreveu i
SANDRA DUARTE TAVARES, consultora

de comunicação e professora no ISCEM



Peça aos seus colegas ou familiares

que sirvam de plateia e que o ajudem a

melhorar a sua postura e a colocação
da voz. A ideia é conseguir passar uma

imagem segura e confiante. Estas regras
de comunicação devem ser bastante treinadas
antes do dia da defesa da dissertação.

Conheça a área de trabalho
do júri, "principalmente

do arguente",
recomenda Bernardo

Caniço. Saber em que
consiste o seu trabalho

pode permitir "antecipar
o género de perguntas que
possam fazer".

j^ t£
/./ Bernardo Caniço fazia

também pausas para, por
exemplo, jogar um videojogo ou ver uma
série. "Era algo que me fazia abstrair
da tese. E, quando retomava o trabalho,
a cabeça estava muito mais fresca e
descansada".

Um bom comunicador tem "uma
voz segura e uma dicção perfeita",
usa um "vocabulário adequado a

um registo linguístico formal" e "não

comete erros gramaticais ou tem vícios de

linguagem", explica Sandra Duarte Tavares.

Se forem apontadas falhas justas ao
trabalho, seja o mais "aberto e honesto

possível" com o júri. Quando a dissertação é de

/ muito boa qualidade, "não há nada a esconder
e isso só dá crédito ao aluno", assegura o

professor do IST.

Estabeleça e cumpra horários de trabalho.
"Quando estava na reta final e apenas
focado na escrita e na apresentação da tese,
organizei-me de modo a acordar de manhã e

parar de trabalhar por volta do final da tarde",
recorda Bernardo Caniço, que considera as noitadas

incompatíveis com "um documento exímio".

Redigir uma dissertação
de mestrado é uma tarefa
laboriosa e desgastante. Durma
bem, tenha uma alimentação

saudável, faça exercício
ísico. Tudo isto irá refletir-se

positivamente no seu trabalho.

| Um investigador muito
reconhecido e com

projeto§ interessantes onde
o aluno possa integrar-se

éum iator de sucesso fl
JOÃO RAMOA CORREIA, professor catedrático

no Instituto Superior Técnico


