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Porquê preocuparmos com aspectos da
linguagem?
A chave do sucesso na escrita de propostas é conseguir o
entusiasmo do revisor
que se tornará, depois, um advogado da nossa proposta
perante o grupo.
Escrever para o revisor, não para nós.
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O que é que os revisores procuram
primeiro?
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O que é que os revisores procuram
primeiro?
Qual o título ? É interessante ?
Quem é o investigador responsável ? Quem eu conheço do
grupo de investigação ?
Qual é a ideia básica ? Está dentro da minha área de
conhecimentos ?
A proposta está clara e completa ?
As instruções foram seguidas ?
A proposta é “amiga do revisor” ?
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O que é que os revisores procuram
primeiro?
“While the guidelines specified above establish the
minimum type size requirements, PIs are advised that
readability is of paramount importance and should take
precedence in selection of an appropriate font for use in
the proposal.”

The National Science Foundation Grant Proposal
Guide
(http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf022/nsf0202_2.html)
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O que é que os revisores procuram
primeiro?

“Não há uma segunda oportunidade de
causar uma boa primeira impressão”
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A escrita de propostas
• Usar frases declarativas simples. Ir passo a passo
• Evitar palavras complicadas, abreviaturas invulgares,
sintaxes tortuosas
• Evitar descontinuidades na linha argumentativa que
interrompam a concentração
• Evitar palavras “fracas” que introduzam a dúvida

7

A escrita de propostas
• Usar frases declarativas simples. Ir passo a passo
• O número de virgulas numa frase é um indicador
exponencial da sua complexidade.
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Abreviaturas e acrónimos
• Use o mínimo de abreviaturas e acrónimos
• O uso excessivo de palavras abreviadas é confuso e
disruptivo
• Use sempre que possível abreviaturas internacionalmente
aceites. Cuidado com as formas traduzidas.
• Evite abreviaturas ou acrónimos “inventados pelo
candidato”

9

A escrita de propostas
• Evitar palavras “fracas” que introduzam a dúvida.
• Por exemplo:
Nós tentaremos estabelecer …
vs.
Nós iremos estabelecer …
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A escrita de propostas
• Evitar palavras “fracas” que introduzam a dúvida.
• Por exemplo:
Se nós conseguirmos demonstrar…
vs.
Nós esperamos demonstrar …
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A escrita de propostas
• Evitar palavras “fracas” que introduzam a dúvida.
• Por exemplo:
Nós acreditamos que …
vs.
Nós esperamos que …

12

A escrita de propostas
• Evitar descontinuidades na linha argumentativa que
interrompam a concentração
• Coloque o material mais importante no inicio
• Sumarize os aspectos principais no primeiro parágrafo
• A primeira frase de cada parágrafo deve transmitir a
função desse parágrafo. A última pode fazer a ponte para
o próximo parágrafo
• Deixe espaços entre os parágrafos
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Estrutura conceptual de uma
proposta
Ideia-chave
Ideias e conceitos de apoio
Detalhes do plano
Anexos
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Cuide dos parágrafos
• Os parágrafos são
• Unidades arbitrárias com a função de agrupar
informação relacionada com uma ideia ou conceito
• O que significa esta “unidade” é subjectivo – deve
corresponder ao esperado
• A sua construção está sobre controlo do proponente
• Evite parágrafos excessivamente longos ou curtos
• Devem ter um encadeamento mais ou menos explícito
• 3-4 parágrafos por página é o ideal.
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Use subtítulos informativos
• Por exemplo
• “Recrutamento de indivíduos com SIDA em fase inicial”
E NÃO
“População”
• “Análise estatística da efectividade da intervenção
farmacológica”
E NÃO
“Análise de dados”
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Compreender a perspectiva da avaliação dos
projectos:

Compreender a perspectiva da avaliação dos
projectos:

O projectos são distribuídos aos avaliadores com perfil mais
próximo. Todos têm os resumos de todos os projectos.

Compreender a perspectiva da avaliação do
projectos:

O avaliador vai analisar cuidadosamente o projecto.

Compreender a perspectiva da avaliação
do projectos:

O avaliador vai analisar cuidadosamente o projecto.

Compreender a perspectiva da avaliação
do projectos:

O avaliador é um tipo com excesso de trabalho, que tem muito
para fazer…

Compreender a perspectiva da avaliação
do projectos:

… que vai de escolher quais os projectos que irá defender.

Compreender a perspectiva da avaliação
do projectos:

Vai ter uns minutos para apresentar os projectos
que vão para cima da mesa.

Compreender a perspectiva da avaliação
do projectos:

E vai ter que argumentar as vantagens contra os projecto
defendidos por outros, que não leram o projecto.

Compreender a perspectiva da avaliação
do projectos:

No fim, tudo se vai resumir à decisão de
como se vai dividir o dinheiro.

O nosso maior objectivo:

Fazer do avaliador o nosso
advogado:
dar explicitamente os argumentos
para que o projecto tenha
uma elevada prioridade,
seja recebido como uma
proposta robusta
e bem-pensada.

A nossa proposta é:
• Totalmente relacionada com os
objectivos do concurso
• Feita no momento certo
• Com as pessoas certas
• Para fazer toda a diferença (impacto,
originalidade, relevância)
• Com exequibilidade comprovada
pela experiência dos investigadores

As secções de um projecto de investigação:

o Introdução (linguagem e aspectos da escrita)
o Objectivos e hipóteses (linguagem e aspectos da escrita)
o Estado da Arte (linguagem e aspectos da escrita)
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A escolha dos títulos
• A importância do título não pode ser negligenciável
• Corresponde / É geradora da Primeira Impressão no
Revisor – pode levar a que se leia ou não todo o resto da
proposta
• DEVE SER INFORMATIVO e GERAR ENTUSIASMO (para
além de comunicar entusiasmo) e DEVE CONTER TODA A
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA SE SABER A ÁREA DA
PROPOSTA
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A escolha dos títulos
• Devemos saber se há limites / restricções quanto à sua
extensão
• Se sim, saber se as contagens dizem respeito a
caracteres ou caracteres e espaços
• Listar palavras que descrevam o que nos propomos a
fazer e palavras que expliquem porque é importante
• Dar listas de opções de títulos a colegas de confiança
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Exercício – 5 min
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A escolha dos títulos
• Exemplos de como compor títulos com as seguintes
palavras:
SIDA
Adolescentes / Juventude
Melhoramento / Optimização
Prevenção
Intervenção
Comunidade / Urbano
Positivo
Saúde
Comportamentos de risco
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Exercício: exemplos de títulos
1. Intervenção na comunidade para redução de risco de SIDA
nos adolescentes urbanos
2. Intervenção positiva na comunidade para redução de
comportamentos de risco nos adolescentes
3. Estratégias de intervenção na comunidade e melhoramento
dos comportamentos de risco dos adolescentes
4. Prevenção da SIDA na juventude urbana de alto risco:
Intervenção na comunidade
5. Estratégias para reduzir os comportamentos de risco na
juventude urbana
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A escrita do resumo
• É, provavelmente, a secção mais importante do projecto,
porque será lida por todos os revisores e por quem
distribuí as revisões
• Deve ser escrita em linguagem simples, corrente, sem
termos pouco comuns do campo de investigação
• Deve ser escrito no fim, MAS NÃO NO ÚLTIMO MINUTO
• Deve MOTIVAR e PROVOCAR A PROTECÇÃO DO
PROJECTO
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A escrita do resumo
• Deve incluir partes importantes da Secção “Importância /
Significado” que provoquem entusiasmo
• Deve sumarizar os métodos
• Deve enfatizar a relevância para o programa em questão
• Deve ser escrita na 3ª pessoa (irá estudar-se... / iremos
examinar...)
• Não deve incluir resultados anteriores
• Deve valer por si próprio
• Informação contida no resumo torna-se pública
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A escrita de propostas
• Usar frases declarativas simples. Ir passo a passo
• Evitar palavras complicadas, abreviaturas invulgares,
sintaxes tortuosas
• Evitar descontinuidades na linha argumentativa que
interrompam a concentração
• Evitar palavras “fracas” que introduzam a dúvida
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A escrita de propostas
• Usar verbos no Futuro do Presente ou Presente
Ex.:

iremos determinar....
propomo-nos avaliar....
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A escrita de propostas:
Visão Geral e Objectivos (1-2 páginas)
SECÇÃO MUITO IMPORTANTE !!!
Corresponde ao início da proposta, por onde o revisor vai
começar a ler.
É provável que após ler esta parte, o revisor tenha já uma
ideia / conclusão geral quanto à proposta e ao candidato.
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A escrita de propostas:
Visão Geral e Objectivos (1-2 páginas)
1º Parte - Introdutório:
Frase de Abertura
O que se sabe
O que não se sabe
Enquadrar o problema / as necessidades
2º Parte com O quê, Porquê, Quem:
Objectivo a longo termo
Objectivo da candidatura (Objectivo e Hipótese Central)
Rationale
Quão bem preparados (Equipa, Circunstância, Instituição)
3º - Parte - Objectivos
Objectivos Específicos
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A escrita de propostas:
Visão Geral e Objectivos (1-2 páginas)
4º e Última Parte – Porque vale a pena financiar/apoiar este projecto
Inovador
Expectativas
Impacto
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A escrita de propostas:
Visão Geral e Objectivos (1-2 páginas)
Parte Introdutório: Frase de Abertura
É o início lógico para tornar o revisor (agência financiadora) um
advogado da nossa proposta
Deve começar com o que é importante para a missão da agência
financiadora – frase geral
Deve sumarizar os conhecimentos mais importantes relacionados
com o problema em questão
Deve sublinhar a distância entre o que se sabe e o que não se sabe
(colocado de forma a transmitir que “nós iremos ajudar a resolver essa
questão, criando mais conhecimento)
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A escrita de propostas:
Visão Geral e Objectivos (1-2 páginas)
2º Parte - O quê, Porquê, Quem:
1. Objectivos a longo termo:
Não é o objectivo da proposta em causa
Corresponde ao objectivo da sua carreira (onde se integra esta
candidatura)
Seja Realista: não exagere as suas capacidades
Por definição: o seu objectivo a longo termo e a missão da
agência financiadora devem ser o mesmo
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A escrita de propostas:
Visão Geral e Objectivos (1-2 páginas)
2º Parte - O quê, Porquê, Quem:
2. Objectivo da candidatura e Hipótese Central:
A hipótese central corresponde “à melhor aposta dentro de
todas as alternativas”
Deve ser compatível com todos os factos conhecidos
Para avaliar validade, deve TESTAR e não PROVAR a sua
hipótese
O teste da hipótese central deve corresponder ao seu objectivo
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Um Exemplo:
Objectivo da candidatura e Hipótese Central
Você é um farmacêutico que descobriu as propriedades
farmacológicas de uma planta Gardénia.
Nos seus estudos iniciais percebeu que extractos dessa planta
quando aplicados em feridas de animais de experiência ajudavam a
cicatrização das feridas.
Estudos preliminares sugeriram que o composto activo pode ser o
 carotenoide, sendo que as suas propriedades in vitro são de
activação da proliferação de fibroblastos.
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Um Exemplo:
Objectivo da candidatura e Hipótese Central
A sua Hipótese
Correcto:
A nossa hipótese central é de que um único b
carotenoide encontrado nos extractos lipídicos de Gardénia promove a
proliferação fibroblástica no local de feridas, acelerando o processo de
cicatrização.
Incorrecto:
A nossa hipótese central é demonstrar que um único b
carotenoide encontrado nos extractos lipídicos de Gardénia promove a
proliferação fibroblástica no local de feridas, acelerando o processo de
cicatrização.
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Como ligar os três: Objectivo a longo termo, Objectivo
da candidatura e Hipótese Central
1. Objectivo a longo termo : “Visão Alargado”
descobrir e desenvolver novos compostos farmacológicos a partir de produtos
naturais que melhorem a saúde

2. Objectivo da candidatura : “ Mais restrito”
identificar o composto activo presente nos extractos de Gardénia que promove a
cicatrização de feridas e determinar o mecanismo de acção

3. Hipótese Central : “ Ainda mais restrito”
A nossa hipótese central é de que um único b carotenoide encontrado nos extractos
lipídicos de Gardénia promove a proliferação fibroblástica no local de feridas, acelerando o
processo de cicatrização.
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1. Objectivo a longo termo : “Visão Alargado”

2. Objectivo da candidatura : “ Mais restrito

3. Hipótese Central : “ Ainda mais restrito”
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Rationale (Argumento) e Necessidade
(ainda na 2º parte)
Deve definir-se um rationale verdadeiro:
...” Sendo a nossa proposta completada com sucesso
poderemos ....
A necessidade deve usar a distância entre o que já se sabe e o
que há a saber.
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Exemplo de Parágrafo de
Necessidade
“Dado os melhoramentos significativos obtidos na
cicatrização de feridas em coelhos, após aplicação
de extractos de Gardénia, há uma necessidade
crítica em identificar e caracterizar quimicamente os
constituintes activos e determinar o seu mecanismo
de acção”
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Porque vale a pena financiar este projecto
Méritos da Equipa de Investigação:
Qualificações, mas não notas biográficas
Experiência
Qualidade e quantidade dos dados preliminares
Tecnologias, modelos, reagentes únicos

Vantagens do Ambiente de Investigação / Campus
/ Instituição / Colaborações
(não informações rotineiras mas características que fazem deste
projecto um projecto votado ao sucesso)
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3º - Objectivos Específicos
2 a 4 no máximo
Concisos, limitados
Devem ser listados em pontos, para fácil apreensão
Se possível, devem ser conceptuais e não descritivos
Cada um deve, logicamente conduzir para o seguinte mas
SEM interdependências
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Exemplo de Objectivos
Descritivo
Objectivo 1 – Determinar se o componente activo nos extractos de Gardénia responsável
pela cicatrização de feridas é o  carotenoide.

A

nossa hipótese é que o componente
activo seja o  carotenoide.

Conceptual
Objectivo 1 – Identificar o componente activo nos extractos de Gardénia responsável pela
cicatrização de feridas

A

nossa hipótese é que o componente
activo seja o  carotenoide.
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4º - Inovação, Expectativas e Impacto
Muito importante para poder defender o projecto
A frase realçando a Inovação deve directamente ligar-se com
os Objectivos Específicos
Ajuda os revisores a escrever a sua crítica
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Estado da Arte
Revisão da Literatura
MAS
dar uma revisão crítica da literatura mais relevante na área; identificando
as necessidades na área de interesse.
Se possível, construir esta revisão enquadrando o que a sua
contribuição será.
Citar os maiores contribuidores para essa área. Citar se possível os
revisores (se se souber quem são)
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Estado da Arte
Revisão da Literatura
Não deve ser compreensiva
O propósito é apresentar um fundamento sólido para a sua proposta, de
forma sucinta e selectiva.
Integrar como espera que os seus resultados podem contribuir para esta
secção.
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Disponível no site

EP3 – 16 Jan 2009

Getting Science Grants: Effective
Strategies for Funding Success
by Thomas R. Blackburn

Paulo Nicola
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Disponível no site
The RobertWood Johnson Foundation
How to Apply Stage 1 – Brief Proposal

contém propostas de questões a
endereçar em cada secção do projecto (i.e.,
proposta para construção de uma narrativa
lógica de escrita de projecto)
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