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Normas pam formatacao e apresentacão de dlssertacoes

As presentes normas surgem após audição do Conselho Cientifico e anélise no Conselho
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 Ciencias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL) e
pela Universidade Nova de Lisboa (UNL) atraves da FCT/LJNL, respectivarnente, para a elaboraçao e
formatação de dissertaçOes.

a

Neste regularnento o docurnento relativo

dissertação de mestrado e

0

docurnento

apresentando a tese de doutoramento são ambos designados genericarnente por dissertação
1. ESTRUTURA DA DI5sERTAcA0
A dissertaçAo deverá integrar os seguintes elementos (os elementos a negro são obrigatOrios):
1.1

Capa e lombada;

1.2

Polha de rosto (semelhante

1.3

Polha corn a indicação sobre Os direitos de cópia;

1.4

Dedicatôria e agradecimentos (pãgina impar seguinte);
2 resurnos, sendo urn escrito ern portugues e outro em inglés (Abstrac~, com um máximo de

1.5

a capa);

300 palavras cada e acornpanhados de 4 a 6 termos chave (keywords), arnbos iniciados em
páginas irnpares;
1.6

Indices. A dissertaçAo incluirá trés indices
tabelas

—

—

indice de rnatérias, indice de figuras, indice de

na sequencia indicada (todos iniciados ern paginas impares);

1.7

Listas de abreviaturas, siglas e sirnbolos, etc., quando aplicãvel (pagina irnpar seguinte);

1.8

Texto principal composto por urn conjunto de capitulos (por exemplo: lntrodução, Materiais e
Métodos, Resultados, Discussão e Conclusao);

1 9

Bibliografia

110

Anexo(s) /Apendice(s).

Cada capitulo da dissertação devera ter inicio numa pégina Impar.
Recomenda-se que a dimensao das dissertaçOes de rnestrado nao exceda 30.000 palavras e que a das
dissertaçöes de doutorarnento não exceda 60.000 palavras (incluindo bibliografla). A utilizaçao de anexos
ou apendices devera ser feita a titulo excepcional.
2. APRE5ENTAcA0 E IMPRESSAO
2.1

LINGuA De acordo corn o regulamento do curso.

2.2

PRoDuçAo E TAMANHO

DE LETRA

As dissertaçOes devern ser apresentadas impressas a preto.

A informaçao nelas contida deverã encontrar-se bern legivel em todos os exemplares produzidos.
0 tipo de letra do texto deveré ser Anal, Times New Roman ou semelhante. 0 tamanho de letra
sená de 10 corn a fonte Anal, ou 11 corn a fbnte Times, no texto principal, apéndices, titulos de
figuras e tabelas, etc. e de 9 ou 10, respectivamente, para notas de pe-de-pãgina e legendas de
figuras, tabelas, etc.
23

Tipo DE

2.4

qualidade, por exemplo 80 gr., de opacidade satisfatoria pam irnpressão em frente e verso.
MARGEN5 E EspAços
As margens (superior, inferior e laterais) a observar serão, ern todas

PAPEL

Deverà ser usado papel branco de formato A4 (210 x 297 mm) de boa

as páginas, de pelo menos 2,5 cm. Deveré utilizar-se urn espaçamento entre linhas de 1 ou 1,5
no corpo do texto e de 1 pam as notas de pe-de-pégina, legendas, bibliografla e agradecirnentos.
2.5

PAGINAçA0

Todas as péginas anteriores ao texto do corpo principal da dissertaçao

(resurnos, agradecimentos, indices, etc) seráo numerados com nümeros romanos, em baixo
centrado ou

a

direita, a partir da página de rosto. Todas as páginas do texto da dissertaçao
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deverão ser numeradas numa sequência continua em numeração árabe a partir do nUmero 1, em
baixo centrado ou a direita. A sequência de numeração será extensiva as pãginas com tabelas,
figuras, anexos, etc. incluidos na tese (ver ponto 6). 0 subtitulo do capitulo podera constar em
cabeçalho ou rodapé (facultativo).
3. CAPA E LOMBADA
A capa deverá obedecer as seguintes indicaçoes:
3.1

Logôtipos da UNL e ou FCT;

3.2

Titulo (e subtitulo, quando aplicavel) da dissertação. 0 titulo da dissertaçao não deveré exceder
geralmente vinte (20) palavras, incluindo possiveis subtitulos;

3.3

Nome completo do(a) candidato(a);

3.4

Referéncia ao tipo de tese, de acordo com 0 grau academico que confere: ‘Dissertação para
obtencão do Grau de Mestre/Doutor em [Norne do curso]’;
Identiflcação do orientador(a) e co-orientador(es/as) (quando aplicável) do(a) candidato(a);

3.5
3.6
3.7

Cornposição do Jun do(a) candidato(a) corn a indicação do(s) arguente(s) e do(s) vogal(ais);
Més e ano de subrnissão da tese.

A lombada deverá obedecer as seguinites regras sempre que a mesma tenha uma espessura suficiente
para a impressão estas indicaçOes (no caso contránio poderé conter urn subconjunto das mesmas):
3.8

Logotipos da UNL e ou FCT;

3.9

Titulo (e subtitulo, quando aplicavel) 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 especiflcos;
4. INDIcAcA0 DE DIREITOS DE COPIA OU COPYRIGHT
A versao definitiva da dissertaçao deveré conter uma indicaçao de “copyright” em nome do estudante, da
FCT/UNL e da UNL pois, de acordo corn os Regulamentos dos Cursos de 2°, 3.° ciclos e Mestrados
Integrados, o autor concede a Faculdade de Cièncias e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa,
respeitado urn possivel prazo de embargo, e nos terrnos dos regulamentos aplicãveis, 0 direito de divulgar
e distribuir copias da dissertaçao.
Devera assim ser insenida, a seguir a folha de rosto, uma folha com o titulo da dissentação e indicacao de
‘Copyright” em nome do estudante, da FCT/UNL e da UNL, seguida da seguinte frase: “A Faculdade de
Ciencias e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa tém 0 direito, perpétuo e sem limites geográficos,
de arquivar e publicar esta dissertação através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de
forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar atraves
de repositôrios cientificos e de admitir a sua côpia e distnibuiçao com objectivos educacionais ou de
investigacao, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor’.
Tambérn, de acordo corn os Regulamentos dos Cursos de 2.°, 3.° ciclos e Mestrados Integrados, e o
Despacho 41/2010 de 21 de Dezembro de 2010, as teses sujeitas a periodo de ernbargo so são
divulgadas quando este periodo terminar. Urn periodo de embargo da divulgação tambem pode ser
solicitado para as dissertaçoes elaboradas com base em artigos previamente publicados por outros
editores, sempre que tal seja necessário para respeitar os direitos de cOpia desses editores.
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As dissertaçOes que reproduzem artigos

já publicados por editores para

Os quais foram transferidos

direitos de cOpia pelos autores, devem esclarecer quais Os capitulos a que se aplica a indicação de
“Copyright” em nome do autor, da FCT/UNL e da UNL, assim como a indicaçäo de que Os restantes
capitulos são reproduzidos “sob permissâo dos editores originais e sujeitos as restriçOes de copia
impostos pelos mesmos”.
Em cada capitulo ou secçao da dissertação baseada na reproduçäo do conteüdo de um artigo
previamente publicado deverá ser reproduzida, numa nota de pe de página associada ao titulo, a
indicação do local de publicação original assim como a indicação de que 0 artigo

e

reproduzido corn

“Autorizaçâo do editor e sujeito aos direitos de cópia impostos pelo mesmo e uma referencia para o local
onde os mesmos podem ser consultados on-line.
Os estudantes e orientadores corn dflvidas sobre a problernãtica das dissertaçoes baseadas em artigos
deverão dirigir-se aos serviços competentes da Biblioteca da FCT/UNL para apoio e esciarecimento.

5. MATERIAL ILUSTRATIVO
Quaisquer fotografias inseridas no trabalho deverao sec de boa qualidade e serão designadas por figuras.
Todo o material (por exemplo: diagramas, mapas) de dimensao superior a A4 deverá ser apresentado
devidamente dobrado de modo a ficar dentro das dirnensão do papel e em sequencia do texto a que
pertencerem.
6. TABELAS, GRAFICOS E FIGURAS
Todas as figuras, quadros, esquernas e tabelas deverão ser numerados e devidamente legendados com
titulo e descrição do seu conteUdo. Para a numeração utilizar-se-äo dois nUmeros separados por um
ponto (ex.: 3.16). 0 primeiro nUmero designa a capitulo a que a figura (ou quadro, etc) diz respeito, e o
segundo, o ni~mero de ordem da figura (ou quadro, etc) dentro do capitulo. De notar que as figuras e
tabelas constituirao duas sequèncias numéricas distintas.
As legendas devem figurar acima das tabelas e em baixo das figuras, quadros e esquemas
Todas as tabelas, gréficos e flguras devem ser apresentadas junta do texto principal a que pertencem,
podendo ser impressas a cores.
7. BIBLIOGRAFIA
As referencias bibliograficas deverão ser apresentadas nos moldes adoptados internacionalmente de
acordo com a area cientifica em que se inclui a dissertação.
8. ENcADERNAcA0
Os exemplares provisOrios da dissertacâo deverao ser submetidos aquando do pedido de provas corn
capa de cartolina branca com impressão a negro e encadernaçao a cola. Nos exemplares provisorios a
capa pode ser simpliflcada, omitindo, por exemplo, a indicação dos membros do jUn e imprimindo a negro
Os logOtipos.

o

exemplar definitivo, a entregar depois da defesa, devera ser submetido encademado com capa de

cartolina imperrneabilizada de cor branca corn impressão a cores e encademaçao a cola. Neste exemplar
a capa e a lombada deverão obedecer exactamente aos formatos indicados nos despachos respectivos.
9. APREsENTAcA0 DA DlssER’rAcAo EM SUPORTE DIGITAL
A dissertaçAo deverá tambern ser entregue em suporte digital, quer a versão provisOria, quer a versao
definitiva, devendo ser codificada ern formato PDF (.pdt). 0 suporte para entrega será um CD ou DVD
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identiticado corn o nome, nUmero do aluno, data e titulo da dissertaçâo ou em alternativa num outro
suporte equivalente.
A entrega em suporte digital da versao provisória das dissertaçoes de mestrado depende de tal ser
requerido pelo Coordenador do ciclo de estudos ou pelo Orientador do estudante para agilizar 0 envio da
mesma aos membros do jun.
Corn vista ao carregamento da versâo detinitiva da dissertaçâo no repositônio institucional da UNL deverá
ser incluido no CD ou DVD, ou no suporte equivalente, urn ficheiro de texto contendo 0 nome completo do
aluno, Os sumAnios em portugués e inglés e a lista de palavras chave em portugues e ingles.
De acordo corn o ponto 4 acirna e os regulamentos dos cursos, 0 aluno nao necessita de assinar
nenhuma declaraçâo de cedencia a FCT ou a UNL de direitos de cOpia.
10. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
Para esclarecirnentos adicionais por favor contactar Divisào Académica da Faculdade de Ciencias e
Tecnologia.
11. BIBLIOGRAFIA
Existem diversos documentos da ajuda a redacção de dissentaçOes que podem ser usados pelos
estudantes. A titulo de exernplo indicam-se Os seguintes:
Holtom, D. and Fisher, E. “Enjoy Writing 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 Longman 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. Como se Faz uma Tese em Ciencias Humanas,

5a

edicao, Lisboa, Editorial Presença,

1991.
Estrela, Edite; Soares, Maria-Almira; e Leitão, Maria-José. Saber Escrever uma Tese e Qutros Textos,
Lisboa, Dom Quixote, 2006.
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