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Contexto		

A	 realidade	 nacional	 ao	 nível	 do	 3º	 ciclo	 sofreu	 significativas	 alterações	 nos	 últimos	 anos.	 	 Se	
atendermos	 à	 evolução	 do	 número	 de	 estudantes	 que	 concluem	 o	 doutoramento	 em	
Portugal	 (figura-1),	 constatamos	 que	 no	 espaço	 de	 12	 anos	 o	 seu	 número	 praticamente	
triplicou.	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1-	Evolução	do	número	de	doutoramentos	em	Portugal	entre	2000	e	2012	(dgeec/mec,	2013).	

Este	cenário	criou	vários	desafios	às	instituições	de	ensino	superior,	de	modo	a	acomodarem	
um	 tão	 grande	 incremento	 no	 número	 de	 doutorados.	 No	 entanto,	 o	 plano	 geral	 não	 é	
suficientemente	 animador,	 estando	 as	 instituições	 ainda	 a	 procurarem	 criar	 modelos	
funcionais	suficientemente	adaptados	à	nova	realidade.	

Relativamente	 ao	 perfil	 dos	 estudantes	 de	 doutoramento,	 ele	 também	 mudou	
significativamente	 nos	 últimos	 anos.	 Esta	 etapa	 da	 formação	 deixou	 de	 ser	 exclusivista,	
destinada	aos	alunos	mais	brilhantes	que	enveredavam	pela	via	académica	ou	a	um	reduzido	
número	 de	 profissionais	 que	 decidiam	 completar	 a	 sua	 formação.	 Não	 sendo	 uma	
característica	 transversal	a	 todas	as	áreas	de	 formação,	é	no	entanto	um	cenário	cada	vez	
mais	 frequente	 que	 o	 doutoramento	 apareça	 como	 uma	 espécie	 de	 sequência	 lógica	 do	
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processo	 formativo.	 Esta	 realidade	 relaciona-se,	 em	 grande	 medida,	 com	 a	 ausência	 de	
perspetivas	imediatas	ao	nível	do	mercado	de	trabalho.	

O	 dinamismo	 e	 as	 mudanças	 do	 ensino	 pós-graduado	 em	 Portugal	 tenderam	 a	 gerar	
oportunidades,	 mas	 também	 desequilíbrios.	 Se	 as	 oportunidades	 são	 expressas	 em	
apresentações	ou	documentos	que	analisam	a	evolução	da	área,	os	desequilíbrios	tendem	a	
obter	muito	menor	atenção	no	debate	público.	Como	exemplo	desta	realidade	temos,	nos	
documentos	 produzidos	 pela	 tutela,	 a	 ausência	 de	 referência	 ao	 tempo	 necessário	 para	
concluir	um	doutoramento	ou,	ainda,	ao	número	de	estudantes	que	anualmente	desistem.		

Considerando	 as	 dificuldades	 experienciadas	 por	 esta	 população,	 o	 Gabinete	 de	 Apoio	
Psicopedagógico	(GAPsi),	enquanto	estrutura	de	suporte,	propõe	a	criação	de	um	programa	
especificamente	direcionado	para	alunos	em	final	de	doutoramento.	O	desenvolvimento	do	
presente	 programa	 na	 Faculdade	 de	 Ciências	 da	 Universidade	 de	 Lisboa	 surge,	
principalmente,	como	resposta	a	dois	fatores:	

1º-	O	aumento	do	número	de	pedidos	de	ajuda	ao	GAPsi	por	parte	deste	grupo.	Se	
nos	finais	dos	anos	noventa	os	doutorandos	representavam	uma	franja	marginal	
de	 entre	 o	 conjunto	 de	 solicitações	 feitas	 ao	 serviço,	 no	 ano	 de	 2013	 já	
representam	mais	de	10%	de	todos	os	pedidos	ao	GAPsi.	

2º-	 A	 procura	 de	 aconselhamento	 junto	 do	 GAPsi	 por	 parte	 dos	 orientadores	 de	
doutoramento,	face	ao	arrastar	dos	programas	doutorais	dos	orientandos.	Neste	
contexto,	o	orientador	já	esgotou	todas	as	estratégias	e	recursos	de	mobilização	
comummente	 utilizados	 para	 promover	 a	 vinculação	 do	 orientando	 com	 as	
tarefas	 necessárias	 para	 a	 conclusão	 das	 últimas	 etapas	 da	 escrita	 da	 tese	 e	
solicita	 algum	 apoio	 para	 desbloquear	 a	 situação	 de	 impasse	 académico.	
Tipicamente,	este	pedido	é	feito	em	relação	a	alunos	com	significativo	potencial	
e	com	um	trabalho	de	investigação	interessante,	mas	que	arrastam	o	finalizar	do	
doutoramento.	
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Alunos	com	dificuldade	em	concluir	o	doutoramento	

Um	doutoramento	é	um	processo	que	pressupõe	diferentes	etapas	ou	estádios	entre	o	seu	
início	e	a	sua	conclusão.	Como	referência,	utilizamos	um	modelo	de	4	estádios	(tabela	-1),	
dado	que	de	um	modo	sintético	abarcar	os	principais	processos	envolvidos	na	realização	de	
um	doutoramento.	Em	termos	de	foco,	o	presente	programa	irá	dar	atenção	aos	alunos	que	
se	encontram	na	transição	entre	o	estádio	3	(consolidação)	e	o	estádio	4	(finalização)	ou	já	
no	estádio	4	(finalização).	

Tabela	1	–	Estádio	do	processo	de	doutoramento	

	
1- Exploração	

Refere-se	 ao	 primeiro	 ano.	 Tempo	 de	 explorar,	 questionar	 e	
aprender	sobre	o	contexto	em	que	está	inserido,	a	missão	que	
está	a	iniciar	e	os	objetivos	a	alcançar.	

	
	

2- Envolvimento		

Os	alunos	de	doutoramento	começam	a	ter	uma	perceção	de	
si	 próprios	 enquanto	 estudantes	 de	 doutoramento	 e	 da	 sua	
posição	 na	 instituição.	 O	 maior	 desafio	 no	 estádio	 do	
envolvimento	 passa	 por	 ampliar	 a	 área	 do	 conhecimento	 em	
que	se	está	a	navegar,	ao	mesmo	tempo	que	 faz	a	gestão	de	
aspetos	concretos	do	projeto	de	investigação	pessoal.	

	
	
	

3- Consolidação		

Os	estudantes	estão	mais	envolvidos	e	comprometidos	com	a	
investigação	 e	 as	 instituições	 irreversivelmente	
comprometidas	 com	 os	 estudantes.	 Na	 parte	 final	 deste	
estádio,	 deverão	 começar	 a	 ser	 desenvolvidas	 ideias	 sobre	 a	
dissertação,	 acompanhando	 a	 consolidação	 da	 visão	 pessoal	
do	doutorando	sobre	a	investigação.	

4- Finalização		 Preparação	da	dissertação	e	 gestão	da	 transição	para	a	 saída	
da	instituição.	

Na	 etapa	 final	 do	 doutoramento,	 as	 dificuldades	 experienciadas	 pelos	 estudantes	 são	
essencialmente	devidas	a	dois	fatores:	

1-	 Alunos	 que	 entram	 em	 situação	 de	 burnout,	 com	 comprometimento	 das	 suas	
capacidades	de	ação	

2-	Alunos	presos	no	processo	do	doutoramento,	sem	conseguirem	avançar	de	um	modo		
produtivo.	

Sendo	 o	 burnout	 uma	manifestação	 clínica	 de	 uma	 situação	 de	 exaustão,	 os	 alunos	 vêm	
comprometida	 a	 sua	 capacidade	 de	 trabalho.	 O	 GAPsi	 dá	 resposta	 através	 do	 seu	
atendimento,	 promovendo	 um	 acompanhamento	 individualizado	 das	 situações	 e,	 quando	
necessário,	 referenciando	 para	 outros	 serviços	 prestadores	 de	 cuidados	 de	 saúde	
complementares.	
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Os	 alunos	 presos	 no	 processo,	 pelo	 contrário,	 mantêm	 as	 suas	 capacidades	 funcionais,	 mas	
apresentam	um	conjunto	de	sinais	que	refletem	dificuldades	pessoais	em	lidar	com	a	conclusão		do	
doutoramento	(tabela	2).		

Tabela	2-	Sinais	apresentados	pelos	alunos	bloqueados	no	estádio	4.	

 

É	suposto	escreverem	artigos,	têm	2	ou	3	artigos	pendentes,	mas	encontram-se	em	
luta	para	os	terminar.		

 

Já	obtiveram	dados	de	investigação	suficientes,	mas	continuam	à	procura	de	algo	
mais.		

 

A	escrita	da	dissertação	não	progride.		

 

Tendem	a	renegociar	limites	de	tempo	para	diferentes	tarefas.		

 

Não	são	capazes	de	articular	congruentemente	um	plano	com	as	ações	concretas	a	
implementar	(a	curto/médio/longo	prazo).		

 

É	a	estes	estudantes	que	o	presente	programa	se	destina.	É	um	tipo	de	utente	com	crescente	peso	
entre	 os	 pedidos	 de	 apoio	 ao	 GAPsi	 e	 que,	 pelas	 suas	 características,	 podem	 usufruir	 de	 uma	
intervenção	 em	 grupo.	 De	 facto,	 constatamos	 que	 a	 maioria	 dos	 alunos	 que	 se	 encontram	 em	
dificuldades	 face	 ao	 processo	 de	 conclusão	 do	 doutoramento,	 tendem	 a	 apresentar	 um	 conjunto	
relativamente	homogéneo	de	queixas	e	sinais	de	desconforto	(tabela-	3).	

Tabela	3-	Queixas	apresentadas	na	consulta	

 

Chegam	à	consulta	com	uma	grande	variedade	de	sintomas	e	sinais	de	desconforto;	

 

Não	preenchem	os	critérios	que	possibilitem	um	diagnóstico	claro;	

 

A	maior	queixa	relaciona-se	com	o	processo	de	doutoramento;	

 

Problemas	secundários	ou	reativos	como	ansiedade,	depressão	ou	
comportamentos	de	evitamento,	estão	normalmente	presentes;	

 

Outras	preocupações	são	apresentadas,	mas	a	um	nível	secundário;	
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A	pressão	temporal	está	sempre	presente	(alguns	já	ultrapassaram	o	tempo	
previsto	de	conclusão)	e	apresentam	algum	nível	de	angústia	acerca	do	futuro;	

 

Dificuldade	em	gerir	a	pressão	para	publicar	e	um	medo	comum	relativo	à	
finalização	da	dissertação	e	subsequente	defesa	pública;	

 

Tendem	a	apresentar	uma	relação	ambígua	com	os	orientadores;	

 

Um	certo	nível	de	descolamento	entre	perceção	de	identidade	do	presente	e	do	
passado;	

 

Algumas	preocupações	relativas	à	idade	e	sobre	o	assumir	de	novos	papéis	na	vida.	

Para	 além	 de	 serem	 um	 grupo	 com	 uma	 certa	 homogeneidade,	 o	 perfil	 típico	 do	 aluno	 de	
doutoramento	 que	 solicita	 apoio	 (tabela-	 4),	 torna-o	 um	 ótimo	 candidato	 a	 um	 programa	 de	
desenvolvimento	de	competências.		

Tabela	4-	Perfil	típico	do	aluno	de	doutoramento	que	solicita	apoio	

 

São	inteligentes	e	sofisticados;	

 

Fazem	uso	de	uma	boa	proficiência	verbal;	

 

A	racionalização	e	intelectualização	são	usados	como	modos	preferenciais	de	olhar	
para	a	experiência;		

 

Estão	motivados	e	são	colaborantes.	

	
	

Programa	PhD-	Contagem	Final:	objetivos	a	alcançar	
O	 PhD-	 Contagem	 Final	 é	 um	 programa	 que	 procura	 ir	 de	 encontro	 às	 necessidades	 vivenciadas	
pelos	alunos	com	dificuldades	em	concluir	o	doutoramento.	Considerando	4	anos	como	o	período	
padrão	para	concluir	um	doutoramento,	existe	um	elevado	número	de	alunos	que	ultrapassou	essa	
barreira.	 Em	 termos	 de	 ponte	 de	 corte,	 assume-se	 que	 um	 aluno	 que	 esteja	 em	 processo	 de	
doutoramento	à	6	ou	mais	anos,	está	a	experienciar	algum	tipo	de	dificuldade	no	processo.	

Considerando	 a	 relativa	 homogeneidade	 no	 perfil	 dos	 alunos	 que	 solicitam	 apoio	 e	 as	 queixas	
apresentadas,	 surge	 a	 possibilidade	de	 se	 criar	 uma	 ação	de	 grupo	que	promova	 a	 realização	das	
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tarefas	conducentes	ao	término	do	doutoramento.	Em	termos	de	gerais,	os	objetivos	do	programa	
PhD-	Contagem	Final	são	os	contidos	na	tabela-5.	

Tabela	5-	Objetivos	a	alcançar	pelo	programa	PhD-	Contagem	Final	

 

Promover	a	criação	de	uma	consciência	compreensiva	das	características	do	
problema	e	das	dificuldades	experienciadas;		

 

Identificar	e	desenvolver	recursos	pessoais	que	permitam	responder	
adaptativamente	às	exigências	dos	eventos	de	vida	mais	próximos;	

 

Promover	a	regulação	emocional	da	ansiedade	e	dos	sinais	de	stress;	

 

Desenvolver	estratégias	de	combate	aos	comportamentos	de	evitamento	e	de	
procrastinação;	

 

Promover	o	desenvolvimento	de	uma	mais	eficaz	gestão	do	tempo;	

 

Agregar	sentido	e	valor	aos	objetivos	perseguidos	e	sentir	que	estas	respostas	tem	
significado	e	fazem	emocionalmente	sentido;	

 

Criar	um	espaço	de	partilha	de	experiências	e	de	inter-ajuda	entre	os	participantes.	

 

Enquanto oferta formativa, o presente programa abre a possibilidade a um número alargado 
de estudantes, com dificuldades em concluir o doutoramento, poderem usufruir de um espaço 
especialmente concebido para ir de encontro às suas necessidades. Responde assim, quer aos 
objetivos do estudante, quer aos objetivos da FCUL: a) Sob o ponto de vista do estudante, 
ultrapassar as dificuldades tendo em vista a finalização o processo; b) Sob o ponto de vista da 
instituição, aumentar os índices de sucesso ao nível do 3º ciclo. 

Organização	do	programa		

Público	alvo	
Alunos	 de	 doutoramento	 com	 3	 ou	mais	 inscrições	 (à	 data	 do	 início	 da	 formação,	 terão	
decorridos	 5	 semestres	 desde	 o	 início	 do	 processo).	 Estes	 devem	estar	 a	 entrar	 na	 parte	
final	do	doutoramento	e	a	experimentar	dificuldades	ao	nível	da	materialização	das	últimas	
etapas	do	processo.	
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Formato	do	Programa	
O	programa	é	constituído	por	10	sessões	de	grupo,	com	a	duração	de	2h30m.	Cada	grupo	
deverá	 acolher	 até	 um	máximo	 de	 12	 alunos.	 Caso	 exista	 a	 necessidade,	 proceder-se-á	 a	
abertura	de	outro	grupo.	

Modelo	de	funcionamento		
Em	termos	de	funcionamento,	cada	aula	funciona	como	um	workshop,	onde	os	conteúdos	
programáticos	 são	 trabalhados	 com	 base	 num	 sistema	 de	 aprendizagem	 emocional,	 de	
acordo	com	os	passos	sequenciais	abaixo	descritos:	

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende-se	gerar	uma	alternativa	ao	modelo	expositivo,	apostando	numa	abordagem	que	
promova	 um	 processo	 auto-direcionado	 de	 exploração,	 favorecendo	 a	 tomada	 de	
consciência	das	variáveis	envolvidas	no	problema,	a	aceitação	da	realidade	e	o	compromisso	
face	à	mudança.	

Conteúdos	programáticos	
Os	 conteúdos	 programáticos	 (tabela-	 6)	 são	 trabalhados	 de	 modo	 sequencial.	 Desde	 a	
primeira	aula	é	proposto	ao	estudante	que	construa	um	roteiro	pessoal	com	objetivos.	As	
aulas	subsequentes	são	apresentadas	como	contributos	para	a	otimização	desse	roteiro.	

Tabela	6-	Conteúdos	programáticos	
Sessão	 	

 
Porque	vim?	Partilha	de	realidades	e	expectativas	face	ao	programa;	

 
Construção	de	uma	teoria	pessoal	sobre	o	problema	e	definição	de	um	roteiro;	

 
Obstáculo	1:	o	evitamento	do	desconforto;	
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Obstáculo	2:	dificuldades	na	tomada	de	decisão	e	comprometimento;	

 
Obstáculo	3:	caos	organizativo	e	gestão	de	tempo	pouco	eficaz;	

 
Obstáculo	4:	ansiedade	e	elevado	stress;	

 
Obstáculo	5:	a	avaliação	externa	e	os	problemas	de	controle;	

 
Obstáculo	6:	a	relação	com	o	orientador	e	outras	fontes	de	eventual	suporte;	

 

Hierarquização	de	prioridades,	tomada	de	decisão	e	responsabilização	pela	
mobilização	de	recursos;	

 

Reparação	de	avarias:	o	que	necessita	ser	reequacionado	no	roteiro.	

 

Horário	
As aulas decorrem à quarta-feira, das 13h30m às 16h00m 

Cronograma	
A	implementação	do	programa	PhD-	Contagem	Final	ocorre	no	final	do	mês	de	Fevereiro,	com	as	10	
sessões	 de	 formação	 a	 terem	 uma	 periodicidade	 semanal.	 Deste	 modo,	 a	 calendarização	 do	
programa	 termina	 antes	 do	 final	 da	 primavera/início	 do	 verão,	 período	 em	 que	 é	mais	 comum	 a	
ocorrência	de	congressos.		

 

GAPsi, 15 de Janeiro de 2016 

Cláudio Pina Fernandes 

 


