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Confecção da Tese ou DissertaçãoConfecção da Tese ou Dissertação
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Tópicos em Física Interdisciplinar: 
Metodologia da Pesquisa Científica



Doutor

Título de referência oferecido pela UniversidadeTítulo de referência oferecido pela Universidade

O candidatoO candidato
aprendeu a fazer pesquisaaprendeu a fazer pesquisa

realizou uma contribuição em seu camporealizou uma contribuição em seu campo

sabe comunicar seus resultados de forma efetivasabe comunicar seus resultados de forma efetiva

pode orientar alunos em trabalhos científicospode orientar alunos em trabalhos científicos

com excelência em sua área de atuaçãocom excelência em sua área de atuação



Mestre

Título de qualificação técnico-científicaTítulo de qualificação técnico-científica

O candidatoO candidato
domina as técnicas de investigaçãodomina as técnicas de investigação

produziu um resultado novo (ou relevante)produziu um resultado novo (ou relevante)

comunicou seus resultados de forma efetivacomunicou seus resultados de forma efetiva

Principal diferença com relação ao DoutorPrincipal diferença com relação ao Doutor
profundidade da pesquisaprofundidade da pesquisa



Por que a Tese ou Dissertação?

Perspectiva do alunoPerspectiva do aluno
aprimoramento profissionalaprimoramento profissional

Perspectiva do orientadorPerspectiva do orientador
novos resultados de pesquisanovos resultados de pesquisa

suporte a publicações e protótipossuporte a publicações e protótipos

Perspectiva da CiênciaPerspectiva da Ciência
perpetuação do conhecimento existenteperpetuação do conhecimento existente

produção de conhecimento novoprodução de conhecimento novo



Como gerenciar seu orientador?

Expectativa do orientadorExpectativa do orientador
que o estudante seja independenteque o estudante seja independente

que produza documentos de qualidadeque produza documentos de qualidade

DicasDicas
conquiste sua atenção com resultados periódicosconquiste sua atenção com resultados periódicos

mantenha-o informado sobre seus avançosmantenha-o informado sobre seus avanços

envie a ele versões preliminares de seu trabalhoenvie a ele versões preliminares de seu trabalho



Questões obrigatórias

Qual a hipótese que serve de base para o trabalho? Qual a hipótese que serve de base para o trabalho? 

O que estamos querendo demonstrar, explicar ou O que estamos querendo demonstrar, explicar ou 
construir?construir?

Como a hipótese feita avança o conhecimento?Como a hipótese feita avança o conhecimento?

Que explicações anteriores podem ser refutadas e/ou Que explicações anteriores podem ser refutadas e/ou 
ampliadas pelo trabalho?ampliadas pelo trabalho?



Esqueleto

Introdução    Introdução    
Motivação, problema, hipótese, contribuição esperadaMotivação, problema, hipótese, contribuição esperada

Revisão da Literatura Revisão da Literatura 
principaisprincipais artigos – só fale do que é relevante artigos – só fale do que é relevante

Sua Contribuição CientíficaSua Contribuição Científica
metodologia + sua contribuição frente ao que já existemetodologia + sua contribuição frente ao que já existe

Experimento/Estudo de CasoExperimento/Estudo de Caso
exemplo corroborando suas hipótesesexemplo corroborando suas hipóteses

Conclusões e Trabalhos FuturosConclusões e Trabalhos Futuros
retorno aos elementos centrais + novas direções (o que retorno aos elementos centrais + novas direções (o que 
você não fez, mas valeria a pena fazer)você não fez, mas valeria a pena fazer)



Como não fazer uma tese

Desenvolver idéias sem colocá-las no papelDesenvolver idéias sem colocá-las no papel

Acreditar que o orientador tem a solução do seu Acreditar que o orientador tem a solução do seu 
problemaproblema

Achar que alguém já resolveu seu problema antesAchar que alguém já resolveu seu problema antes

Tentar resolver todos os problemas do mundo Tentar resolver todos os problemas do mundo 

Reduzir a tese a uma aplicação de técnicas já Reduzir a tese a uma aplicação de técnicas já 
estabelecidasestabelecidas

Não estabelecer um vínculo entre teoria e práticaNão estabelecer um vínculo entre teoria e prática

Seguir http://zamorim.com/textos/tesedemestrado.htmlSeguir http://zamorim.com/textos/tesedemestrado.html



Psicologia

Você vai ficar exausto Você vai ficar exausto 

Você vai sentir-se isoladoVocê vai sentir-se isolado

Você vai odiar seu assunto de teseVocê vai odiar seu assunto de tese

Você vai ficar frustrado a ter de se limitar a um temaVocê vai ficar frustrado a ter de se limitar a um tema

Você vai ter “bloqueio de escritor”Você vai ter “bloqueio de escritor”

Você vai ficar mais interessado ao perceber que Você vai ficar mais interessado ao perceber que 
conhece o tema melhor que seu orientadorconhece o tema melhor que seu orientador

Sugestão:Sugestão: una-se a seus pares! una-se a seus pares!



No final...

Uma tese completa com qualidade acadêmicaUma tese completa com qualidade acadêmica

Papers publicados em conferências internacionaisPapers publicados em conferências internacionais

Maior experiência profissionalMaior experiência profissional

Um sentido de realização pessoal e profissionalUm sentido de realização pessoal e profissional
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