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Normas pa formataçao a apresenwcao de dlssertaçöes

As presentes normas surgem apes audiçao do Conselho Cientifico e anélise no Conseiho
Executivo da FCT/UNL e destinam-se a ser observadas pelo(a)s candidatos(a)s aos graus de mestre e
doutor conferidos pela Faculdade de Ciéncias e Tecnologia da tiniversidade Nova de Lisboa (FCTIUNL) e
pela Universidade Nova de Lisboa (UNL) atraves da FCTIUNL, respectivamente, para a elaboraçao e
formatacao de dissertacóes.
Neste regulamento 0 documento relativo

a

dissertação de mestrado e o docurnento

apresentando a tese de doutoramento são ambos designados genericamente por dissertacao.
1. ESTRUTURA DA DI5SERTAcA0
A dissertação deverá integrar os seguintes elernentos (Os elementos a negro são obrigatorios):
1.1

Capaelombada;

1.2

Folha do rosto (semeihante 8 capa);

1.3

Folha corn a indicaçao sobre Os direitos do cópia;

1.4

Dedicatória e agradecirnentos (pagina impar seguinte);
2 resumos, sendo urn escrito em portugués e outro ern inglés (Abstract), corn urn rnãximo de

1.5

300 palavras cada e acornpanhados de 4 a 6 tennos chave (keywords), arnbos iniciados ern
paginas Trnpares;
1.6

Indices. A dissertaçao incluirá trés Indices
tabelas

—

Indice de matérias, indice de figuras, indice de

1.7

na sequéncia indicada (todos iniciados ern péginas lrnpares);
Listas de abreviaturas, siglas e slmbolos, etc., quando aplicâvel (página Impar seguinte);

1.8

Texto principal composto per urn conjunto de capitulos (per exernplo: lntroducão, Materiais e

—

Métodos, Resultados, Discussao e Conclusao);
1.9

Bibliografia;

1.10

Anexo(s) /Apéndice(s).

Cada capitulo da dissertaçao devera ter inicio numa página irnpar.
Recornenda-se que a dimensao das dissertaçöes de rnestrado não exceda 30.000 palavras e que a das
dissertaçOes de doutorarnento nao exceda 60.000 palavras (incluindo bibliografla). A utilizacão de anexos
ou apéndices deveré ser feita a tltulo excepcional.
2. APRE5ENTAcA0 E IMPRESSAO
2.1

LINGuA De acordo corn o regularnento do curso.

2.2

PRODUçAO E TAMANHO DE LETRA

As dissertaçöes devem ser apresentadas irnpressas a preto.

A informação nelas contida devera encontrar-se bern legivel ern todos Os exemplares produzidos.
0 tipo de letra do texto deveré ser Adal, Times New Roman ou sernelhante. 0 tarnanho de letra
serA de 10 corn a fonte Adal, ou 11 com a fonte Times, no texto principal, apendices, titulos de
figuras e tabelas, etc. e de 9 ou 10, respectivamente, para notas de pe-de-pagina e legendas de
figuras, tabelas, etc.
2.3

Ti~o DE PAPEL

Deveré ser usado papel branco de formato A4 (210 x 297 mm) de boa
qualidade, per exernplo 80 gr., de opacidade satisfatôria para irnpressão ern frente e verso.

2.4

MARGEN5 E ESPAçCIS

As margens (superior, inferior e laterais) a observar serão, em todas

as pãginas, de pelo rnenos 2,5 cm. Devera utilizar-se urn espaçarnento entre linhas de 1 ou 1,5
no corpo do texto e de I pam as notas de pé-de-pagina, legendas, bibliografla e agradecirnentos.
2.5

PAGINAçAO
Todas as péginas anteriores ao texto do corpo principal da dissertação
(resurnos, agradecimentos, indices, etc) serão nurnerados corn nürneros romanos, em baixo
centrado ou a direita, a partir da página de rosto. Todas as paginas do texto da dissertacão
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deverão ser numeradas numa sequència continua em numeracao árabe a partir do nUmero 1, em
baixo centrado ou a direita. A sequência de numeração sera extensiva as páginas corn tabelas,
figuras, anexos, etc. induldos na tese (ver ponto 6). 0 subtitulo do capitulo podera constar em
cabeçalho ou rodapé (facultativo).
3. CAPA E LOMBADA
A capa deveré obedecer as seguintes indicacUes:
3.1
3.2

LogOflpos da UNL e ou FCT;
TItulo (e subtitulo, quando aplicavel) da dissertaçAo. 0 titulo da dissertação nao deveré exceder
geralmente vinte (20) palavras, induindo possiveis subtitulos;

3.3

Nome completo do(a) candidato(a);

3.4

Referenda ao tipo de tese, de acordo com 0 grau acadérnico que confere: ‘Dissertacao para
obtenção do Grau de Mestre/Doutor em [Nome do curso]’;

3.5
3.6

ldentificação do orientador(a) e co-orientador(es/as) (quando aplicável) do(a) candidato(a);
Composiçao do JUn do(a) candidato(a) corn a indicação do(s) arguente(s) e do(s) vogal(ais);

3.7

Més e ano de submissão da tese.

A lombada deveré obedecer as seguintes regras sempre que a mesma tenha uma espessura suficiente
para a impressão estas indicaçoes (no caso contrario poderé conter urn subconjunto das mesmas):
3.8

Logôlipos da UNL e ou FCT;

3.9

Titulo (e subtitulo, quando aplicável) da dissertação;

3.10

Nome do(a) candidato(a);

3.11

Ano de subrnissao da tese.

o formato, incluindo as cores, que serão usadas nas capas e lombadas dos diferentes tipos de teses são
objecto de Despachos especilicos;

4. INDIcAcA0 DE DIREITOS DE COPIA OU COPYRIGHT
A versão definitiva da dissertaçao deveré conter uma indicaçao de “copyright” em nome do estudante, da
FCTIUNL e da UNL pois, de acordo corn Os Regularnentos dos Cursos de 2°, 3.° ciclos e Mestrados
Integrados, o autor concede a Faculdade de Ciéncias e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa,
respeitado um possivel prazo de embargo, e nos termos dos regulamentos aplicéveis, 0 direito de divulgar
e distribuir côpias da dissertaçAo.
Deverá assim ser inserida, a seguir a folha de rosto, uma folha corn o titulo da dissertacão e indicaçao de
“Copyright” em nome do estudante, da FCT/UNL e da UNL, seguida da seguinte frase: “A Faculdade de
Cièncias e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa tern o direito, perpetuo e sem limites geogrãficos,
de arquivar e publicar esta dissertação através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de
forma digital, ou por qualguer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar atraves
de repositórios cientificos e de admitir a sua copia e distflbuição corn objectivos educacionais ou de
investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor”.
Tambem, de acordo corn os Regulamentos dos Cursos de 2.°, 3.° ciclos e Mestrados Integrados, e 0
Despacho 41/2010 de 21 de Dezembro de 2010, as teses sujeitas a peniodo de embargo so são
divulgadas quando este periodo terminar. Um periodo de embargo da divulgacão também pode ser
solicitado pam as dissertaçöes elaboradas corn base em artigos previarnente publicados por outros
editores, sempre qua tal seja necessarlo para respeitar Os direitos de cOpia desses editores.
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As dissertaçoes que reproduzem artigos já publicados por editores pars os quais foram transferidos
direitos de côpia pelos autores, devem esdarecer quais Os capitulos a que se aplica a indicaçao de
“Copyright” em norne do autor, da FCT/UNL e da UNL, assim como a indicacão de que os restantes
capitulos são reproduzidos “sob permissao dos editores originais e sujeitos as restiiçoes de copia
impostos pelos mesmos”.
Em cada capitulo ou secção da dissertaçao baseada na reproduçao do conteüdo de urn artigo
previamente publicado deverá ser reproduzida, numa nota de pé de página associada ao titulo, a
indicação do local de publicaçao original assim como a indicaçao de que 0 artigo é reproduzido corn
“Autorizaçao do editor e sujeito aos direitos de copia irnpostos pelo mesmo e uma referenda pam o local
onde Os mesmos podern ser consultados on-line”.
Os estudantes e orientadores corn dUvidas sobre a problernática das dissertaçoes baseadas em artigos
deverão dirigir-se aos serviços competentes da Biblioteca da FCTIUNL para apoio e esdarecimento.

5. MATERIAL ILUSTRATIVO
Ouaisquer fotografias inseridas no trabaiho deverao ser de boa qualidade e serão designadas por figuras.
Todo 0 rnateflal (por exemplo: diagrarnas, mapas) de dimensâo superior a A4 deverá ser apresentado
devidarnente dobrado de modo a ficar dentro das dirnensão do papel e em sequência do texto a que
pertencerem.
6. TABELAS, GRAFICOS E FIGURAS
Todas as figures, quadros, esquemas e tabelas deverão ser nurnerados e devidamente legendados corn
titulo e descrição do seu conteUdo. Para a numeração utilizar-se-ao dois nUmeros separados por urn
ponto (ex.: 3.16). 0 prirneiro nümero designa 0 capitulo a que a figura (ou quadro, etc) diz respeito, e 0
segundo, o nUrnero de ordem da figura (ou quadro, etc) dentro do capitulo. De notar que as flguras e
tabelas constituirão duas sequéncias nurnéricas distintas.
As legendas devern figurar acirna das tabelas e ern baixo das figuras, quadros e esquemas.
Todas as tabelas, gráficos e figuras devem ser apresentadas junto do texto principal a que pertencem,
podendo ser impressas a cores.
7. BIBLIOGRAFIA
As referencias bibliogréficas deverao ser apresentadas nos moldes adoptados internacionalrnente de
acordo corn a area cientitica ern que se inclui a dissertaçao.
8. ENcADERNAcA0
Os exemplares provisOrios da dissertaçao deverao ser entregues aquando do pedido de provas corn cape
de cartolina branca corn irnpressão a negro e encademaçao a cola. Nos exernplares provisorios a cape
pode ser sirnpliflcada, omitindo, por exemplo, a indicacao dos rnembros do jUn e impflmindo a negro os
logóhpos.
Os exemplares definitivos, a entregar depois da defesa, deverão ser encademados corn capa de cartolina
impermeabilizada de cor branca corn impressäo a cores e encadernação a cola. Nestes exemplares a
capa e a lornbada deveräo obedecer exactamente aos formatos indicados nos despachos respectivos.
9. APRE5ENTAcA0 DA DI5sER’rAcAo EM SUPORTE DIGITAL
A dissertação deverá tambérn ser entregue em suporte digital, quer a versao provisonia, quer a versão
definitiva, devendo ser codificada em fomiato PDF (.pdt). 0 suporte pam entrega seré urn CD ou DVD
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identificado corn o nome, nUmero do aluno, data e titulo da disseitaçao ou em altemativa num outro
suporte equivalente.
A entrega em suporte digital da versão provisoria das dissertaçoes de mestrado depende de tel ser
requerido pelo Coordenador do ciclo de estudos ou pelo Orientador do estudante pare agilizar o envio da
mesma aos membros do JUn.
Com vista ao carregamento da versao definitive da dissertaçao no repositório institucional da UNL deverá
ser induido no CD ou DVD, ou no suporte equivalente, urn ficheiro de texto contendo 0 nome cornpleto do
aluno, Os sumários em portugués e inglés e a lista de palavras chave em portuguese ingles.
De acordo com o ponto 4 acima e os regulamentos dos cursos, 0 aluno nâo necessita de assinar
nenhuma dedaraçao de cedéncia a FCT ou a UNL de direitos de cOpia.
10. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
Para esdarecirnentos adidonais por favor contactar Divisão Acedémica da Faculdade de Cièncias e
Tecnologia.
11. BIBLIOGRAFIA
Existem diversos documentos da ajuda

a

redacçao de dissertaçöes que podem ser usados pelos

estudantes. A titulo de exemplo indicam-se Os seguintes:
Holtom, D. and Fisher, E. “Enjoy Wilting Your Science Thesis or Dissertation!: A step by step guide to
planning and writing dissertations and theses for undergraduate and graduate science students”
London, UK: Imperial College Press, 1999.
Lindsay, D. “A Guide to Scientific Writing.” Melbourne, Australia: Addison Wesley Longrnan Australia, 2nd
ed., 1997.
Phillips, E. M. and Pugh, D. S. “How to get a Ph.D.: a handbook for students and their supervisors’~
Buckingham, UK: Open University Press, 2nd ed., 1994.
Eco, Umberto. Conio se Faz uma Tese em Ciencias Humanas, 5~ ediçao, Lisboa, Editorial Presence,
1991.

Estrela, Edite; Soares, Maria-Alrnira; e LeitAo, Maria-José. Saber Eserever uma Tese e Qutros Textos,
Lisboa, Dom Quixote, 2006.
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