Scientific and Academic Project
Guidelines
The portuguese version of this document was approved by the Scientific Council
of Instituto Superior Técnico on April 1st 2015
The document describing the scientific and pedagogical project that the
candidate aims to develop, requested as part of the application for faculty
positions at IST, should obey the following mandatory requirement:
- The document must have a maximum of 12 (twelve) A4 pages, with a
minimum font size of 11pt; only the first 12 (twelve) pages of the
document will be analyzed and considered by the committee.
The document should provide an outline of the research proposal to be
developed by the candidate, highlighting the innovative components and the
implementation plan of the project, emphasizing the links to the department(s)
and the research unit where the work is going to be developed, and describing
the connections with the pedagogical project to be implemented by the
candidate.
The work plan should be framed by the state-of-the-art, objectives of the project,
methodologies to pursue, and the resources to use and to secure for IST in order
to implement the project. The candidate should also present his/her previous
results and track record that demonstrate the ability to develop the proposed
work plan. References to the relevant recent literature, including scholar
contributions of the candidate that are directly relevant to the project and to the
disciplinary field of the call, should also be included in the document of the
scientific and pedagogical project.
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O documento com o projeto científico-pedagógico, solicitado na instrução da
candidatura dos concursos para pessoal docente e investigador do IST deve
obedecer ao seguinte requisito obrigatório:
- O documento deverá ter no máximo 12 (doze) páginas A4, com um tipo de
letra com tamanho mínimo de 11pt, não sendo avaliadas para todos os
efeitos mais do que as 12 (doze) primeiras páginas do documento.
O documento deve efetuar uma apresentação concisa da proposta de
investigação, ilustrando o carácter inovador do projeto e os planos para a sua
implementação, enfatizando a sua ligação com o(s) departamento(s) e a unidade
de investigação onde pretende desenvolver o seu trabalho, e estabelecendo a
ligação com o projeto pedagógico que pretende também implementar.
O trabalho a desenvolver deve ser enquadrado pelo estado da arte, explicitandose os objetivos, a(s) metodologia(s) a adotar, e os recursos a utilizar ou atrair
para o IST. Devem ainda ser apresentados os resultados e a experiência
anteriores do candidato que sustentam o projeto apresentado.
Referências a literatura recente, nomeadamente produção académica do
candidato diretamente relevante para o projeto e para a área disciplinar, devem
ser também incluídas no documento com o projeto científico-pedagógico.

