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I – ÂMBITO 

 Aplicável à preparação e tramitação interna de projetos de investigação. 

II – OBJETIVOS 

 Organizar internamente o modo de proceder relativamente à aprovação, execução e reporte de projetos de 

investigação. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Investigação – processo sistemático de observação, recolha, tratamento e análise de dados com vista à revisão 

ou comprovação da evidência e/ou do conhecimento atual sobre dado fenómeno observável ou teorizado, 

utilizando uma metodologia científica e replicável. 

 Projetos de investigação – procedimento científico destinado a obter informação e formular hipóteses sobre 

determinado fenómeno social ou científico. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Os docentes/investigadores desenvolvem, por regra, investigação no âmbito da UNIESEP conforme regulamento 

da UNIESEP e/ou CINTESIS. 

 A participação dos docentes/investigadores da ESEP em projetos de investigação deve respeitar a distribuição de 

serviço docente na componente de investigação e no respeito ao regulamento de prestação do serviço docente. 

 O envolvimento de docentes/investigadores da ESEP em projetos submetidos por instituição diferente da 

UNIESEP e do CINTESIS, carece de parecer do CTC.  

 Os projetos internos ainda não aprovados pelo CTC e que se pretende propor a financiamento devem cumprir os 

itens de 1 a 3 da ação Projetos de investigação UNIESEP/CINTESIS (sem financiamento externo). 

 O mesmo projeto pode ser submetido a candidatura a financiamento a mais do que uma instituição e/ou em 

diferentes momentos. 

 Os projetos de investigação que envolvam, como fonte de informação, a comunidade escolar ou os registos 

internos devem ser dirigidos ao presidente da ESEP, acompanhados do parecer da CE competente (se aplicável) 

e da identificação do investigador principal ou orientador do estudo. 

 As disposições contidas no regulamento do sistema de controlo interno devem ser seguidas no âmbito deste 

procedimento. 

 As disposições aplicáveis à integração de estudantes estrangeiros como membros da UNIESEP seguem o descrito 

no procedimento PO.08.  

 As disposições aplicáveis ao depósito de trabalhos no repositório da ESEP e respetiva divulgação seguem o 

estipulado no Regulamento do repositório da ESEP. 

 Caso seja uma dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio de um estudante da ESEP deverá ser enviado 

à CE, a confirmação do registo do tema pelo CTC.  

IV – RECURSOS  

 NP EN ISO 9001. 
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 Manual de gestão da qualidade. 

 Aplicativo GESTA. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Projetos de investigação UNIESEP/CINTESIS (sem financiamento externo) 

1. Propor ao CTC, em modelo próprio (MOD.46), o projeto de investigação para 

aprovação. 
Docente_investigador 

2. Enviar à UCP. CTC 

3. Emitir parecer solicitado pelo CTC. Coordenador da UCP 

4. Aprovar o projeto. CTC 

5. Notificar o docente_investigador e os coordenadores das UCP envolvidas. SS-CTC 

6. Registar no CINTESIS ou na UNIESEP, conforme aplicável. Docente_investigador 

7. Solicitar o parecer da CE conforme PO.07, se aplicável. Docente_investigador 

8. Solicitar o pedido de financiamento interno, se aplicável:  

8.1. Solicitar o financiamento interno ao presidente para o desenvolvimento 

da atividade; 
Docente_investigador 

8.2. Selecionar as propostas de financiamento; Coordenador UNIESEP 

8.3. Aprovar o financiamento de acordo com as verbas disponíveis.  Presidente 

9. Desenvolver o projeto. Investigador(es) 

10. Apresentar os relatórios intercalares (MOD.47) com trabalhos desenvolvidos, 

execução e controlo de custos. 
Docente_investigador 

11. Apresentar as publicações e/ou documentos (nomeadamente relatório de 

investigação) à unidade de investigação a que está alocado o projeto. Enviar 

para o repositório da ESEP de acordo com IT.09 e preencher o modelo 

MOD.150. 

Docente_investigador 

12. Elaborar o relatório final de projeto MOD.47 e enviar à UCP, ao CTC e à CE (se 

aplicável), incluindo no repositório ESEP. 
Docente_investigador 

13. Apreciar o relatório final MOD.47 e relatório de investigação. UCP 

14. Monitorizar o desenvolvimento do projeto e os resultados. Coordenador da UCP 

Projetos de investigação para financiamento externo 

1. Propor ao CTC, para financiamento externo, um projeto de investigação já 

aprovado. 
Investigador 

2. Emitir o parecer sobre a proposta e/ou, se necessário, priorizá-la em função da 

adequação técnico-científica aos objetivos do programa de financiamento. 
CTC 

3. Aprovar a apresentação do projeto de investigação à candidatura a 

financiamento. 
Presidente 

4. Preencher os formulários de candidatura ao programa de financiamento. 
Investigador principal em 

colaboração com o GAP 
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Ação Responsabilidade 

5. Submeter a candidatura. 
Investigador principal em 

colaboração com o GAP 

6. Aprovar a candidatura. 
Entidade financiadora e/ou 

reguladora 

7. Elaborar o termo de aceitação. 
Entidade financiadora e/ou 

reguladora 

8. Assinar o termo de aceitação. 
Presidente e entidade financiadora 

e/ou reguladora 

9. Desenvolver o projeto. Investigador(es) 

10. Apresentar os relatórios intercalares/final conforme estabelecido no termo de 

aceitação. 
Investigador principal 

11. Enviar as cópias dos relatórios referido em 10. ao CTC. Investigador principal 

12. Apresentar as publicações e/ou documentos (nomeadamente relatório de 

investigação) e enviar para o repositório da ESEP, quando aplicável e 

preencher o modelo MOD.150. 

Investigador principal 

 
VI – FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento da UNIESEP. 

 Regulamento de prestação de serviço docente. 

 Regulamento do sistema de controlo interno. 
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 Regulamento do repositório da ESEP. 

 PO.07 – Comissão de ética. 

 PO.08 –  Integração de estudantes estrangeiros como membros colaboradores na UNIESEP. 

 IT.09 – Realização da dissertação/trabalho de projeto/estágio profissional. 

 MOD.46 – Ficha de apresentação de projetos de investigação. 

 MOD.47 – Relatório de projetos de investigação. 

 MOD.150 – Formulário para publicação no repositório da ESEP. 


