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A versão final da dissertação deve ser entregue apenas em suporte digital.

1. ESTRUTURA E FORMATO DA DISSERTAÇÃO

A dissertação, redigida em Língua Portuguesa ou em Língua Inglesa (e apenas em uma das línguas), deverá ter a seguin-

te sequência de apresentação:

•	 capa;

•	 agradecimentos	(facultativo);

•	 resumo	e	palavras-chave	(em	Português	e	em	Inglês).		O	resumo	analítico,	também	designado	por	resumo	ou	abs-

tract,		descreve	o	objectivo,	o	conteúdo	do	tra	balho	e	as	conclusões.	Deve	ser	escrito	em	português	e	inglês,	com	um	

máximo	de	250	palavras	cada	e	acompanhado	de	4	a	6	palavras-chave;

•	 índice;

•	 lista	de	quadros	e	figuras	e	lista	de	abreviações;

•	 texto	principal	que	não	deverá	ultrapassar	80	páginas;

•	 referências	bibliográficas;

•	 anexo(s),	se	existirem,	o	conjunto	corpo	principal	e	anexos	não	deverá	ultrapassar	100	páginas.

1.1 Formatação da Dissertação

A	impressão	da	dissertação	deve	obedecer	às	seguintes	regras	gerais:

•	 papel	A4	branco;

•	 capa	branca	com	impressão	a	cores;

•	 tipo	de	letra:	Arial	(ou	semelhante);

•	 páginas	de	texto	com	impressão	a	preto;

•	 espaçamento	a	1,5	linhas;

•	 tamanho	de	letra:	10	pontos;

•	 notas	de	pé-de-página	com	espaçamento	de	1	linha.	Usar	moderadamente,	com	tipo	de	letra	de	9	pontos;

•	 margens:	2,5	centímetros	nos	quatro	lados;

•	 número	de	página:	em	numeração	arábica	em	baixo	centrado	ou	à	direita;

•	 não	usar	cabeçalho/rodapé,	excepto	para	número	de	página	em	9	pontos;

•	 no	caso	de	ser	necessária	a	inclusão	de	desenhos	de	projecto	de	dimensão	superior	a	A4,	estes	deverão	ser	apresen-

tados	num	volume	de		anexos,	dobrados	em		formato	A4.

 

1.2 Capa

A	capa	deve	obedecer	à	seguinte	organização	(ver	figura	1	como	exemplo	na	página	5):

1.	 logótipo	do	IST	(Download	em:	http://www.tecnico.ulisboa.pt/files/media/media-kit/Assinatura-A.zip)

2.	 nome	da	Instituição;

3.	 imagem	(facultativa);

4.	 título	integral	da	dissertação;

5.	 subtítulo	(facultativo);

http://www.tecnico.ulisboa.pt/files/media/media-kit/Assinatura-A.zip
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6.	 nome	completo	do	candidato	(obrigatório);

7.	 nome	do	curso	por	extenso;

8.	 orientador(es)	(máximo	2),	indicando	o	nome	completo;

9.	 júri:	presidente,	orientador	(apenas	um	dos	indicados	anteriormente),	vogais;	a	composição	do	júri	tem	obrigatoria-

mente	de	ser	indicada	com	nome	completo	e	categoria	de	todos	os	elementos;

10.	 data	(mês	e	ano).

1.3 Equações e Expressões

As	equações	e	expressões	deverão	ser	centradas	no	texto	e	identificadas	por	números	consecutivos.

1.4 Referências e Bibliografia

As	citações,	referências	e	bibliografia	deverão	adoptar	um	standard	da	área	em	que	se	insere	a	dissertação.

1.5 Tabelas e Figuras

As	tabelas	e	figuras	devem	ser	centradas	no	texto,	numeradas	e	conter	uma	legenda	que	descreva	o	seu	conteúdo;	de-

vem	preferencialmente	aparecer	junto	do	texto	principal	a	que	dizem	respeito,	podendo	ser	impressas	a	cores.

Observação:	A	impressão	da	tese	é	opcional.	A	haver	impressão,		a	capa	(seguindo	as	normas	acima	descritas)	deve	ser	

impressa	em	cartolina	branca	e	a	lombada	deve	obedecer	à	seguinte	organização		(ver	figura	2	como	exemplo	na	página	6):

1.	 logótipo	do	IST	(alinhado	à	esquerda);

2.	 título	do	trabalho	(alinhado	ao	centro);

3.	 subtítulo	(facultativo,	alinhado	ao	centro);

4.	 nome	do	candidato	(alinhado	à	direita).

2. ESTRUTURA DO RESUMO ALARGADO

A	dissertação	ou	o	relatório	do	trabalho	de	projecto	deverá	ser	acompanhado	de	um	resumo	alargado,	na	forma	de	artigo	

científico/técnico	até	10	páginas	A4,	redigido	em	língua	inglesa.	Este	resumo	deverá	ser	elaborado	de	acordo	com	um	

modelo	a	definir	para	cada	curso.	Na	ausência	de	definição	deverá	ser	adoptado	o	modelo	seguido	para	a	dissertação.

3. ESTRUTURA DO CD/DVD

Deverão	ser	entregues	dois	CDs	ou	DVDs	devidamente	identificados	(título	da	dissertação,	nome	completo	do	aluno,	nome	

do	curso	por	extenso,	mês	e	ano)	com	os	seguintes	ficheiros	em	formato	pdf	(ver	figura	3	como	exemplo	na	pagina	7):

1.	 dissertacao.pdf,	resumo.pdf

2.	 identificacão.pdf		(ficheiro	produzido	pelo	sistema	FÉNIX	no	acto	da	submissão	da	dissertação	com	todos	os	campos	

devidamente	preenchidos)
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4. CONFIDENCIALIDADE

Nos	trabalhos	de	Dissertação/Projecto	em	que,	pela	sua	natureza,	possa	ser	necessário	garantir	alguma	confidenciali-

dade,	deve	ser	redigido	e	assinado	um	acordo	de	confidencialidade,	identificando	claramente	a	entidade	que	a	requer.	

Este	acordo	torna-se	obrigatório	nos	casos	em	que	os	trabalhos	de	Dissertação/Projecto	venham	a	ser	desenvolvidos	em	

colaboração	com	entidades	empresariais.	Destas	situações	deve	ser	dado	conhecimento	à	Coordenação	do	Curso.	Nestes	

casos, deverão garantir-se os seguintes procedimentos:

1.	 o	título,	resumo	e	as	palavras-chave	(tanto	em	língua	portuguesa	como	em	língua	inglesa)	não	poderão	te	carácter	

confidencial;

2.	 o		orientador		por		parte		do		IST		e		os		elementos		do		júri		deverão		aceitar		e		assinar		um	compromisso	de	confi-

dencialidade	(modelo	aprovado	pelo	Gabinete	de	Apoio	Jurídico	do	IST	e	acordado	com	a	eventual	entidade	exterior	en-

volvida	nos	trabalhos);

3.	 o	texto	da	Dissertação,	que	se	tornará	público,	deverá	ser	revisto	e	autorizado	pela	entidade	que	requer		a		con-

fidencialidade.		Os	dados	e/ou	resultados	considerados	confidenciais	deverão	constar	de	um	anexo,	em	volume	separa-

do,	que	é	distribuído	apenas	aos	elementos	do	júri. 

Consulte:

Despacho	-	confidencialidade	das	dissertações	de	mestrado

https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/855518/1/Despacho%20n%20186_CG_2010.pdf

Modelo de acordo de confidencialidade 2ºciclo e de Ata

http://da.tecnico.ulisboa.pt/dissertacao-de-mestrado/

5. DECLARAÇÃO RESPEITANTE À DIVULGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

(Imprimir	e	assinar	a	ultima	página	deste	documento).

http://da.tecnico.ulisboa.pt/dissertacao-de-mestrado/
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Figura 1 - Capa (Formato A4)

(Imagem/Gráficos)

[Título da Dissertação]
(Thesis Title)

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
(Thesis to obtain the Master of Science Degree in)

[Nome do Curso]
(Scientific Field)

Orientador(es)/Supervisor(s): Prof./Dr. Lorem Ipsum

[Mês e Ano]
(Month and Year)

[Nome Completo do(a) Candidato(a)]
(Candidate Full Name)

[Subtítulo]
(Subtitle)

Júri
(Examination Committee)

Presidente/Chairperson: Prof. Lorem Ipsum
Orientador/Supervisor: Prof. Lorem Ipsum

Vogais/Members of the Committee: Dr. Lorem Ipsum
Prof. Lorem Ipsum

(maximum of 2)
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Figura 2 - Lombada
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Figura 3 - Capa para CD (Formato 12x12cm)

Mês e Ano (Month and Year)

[Título da Dissertação (Thesis Title)]
[Subtítulo (Subtitle)]

[Nome Completo do(a) Candidato(a)]
(Candidate Full Name)

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em
(Thesis to obtain the Master of Science Degree in)

[Nome do curso] (Scientific Field)
Orientador(es)/Supervisor(s)



DECLARAÇÃO

Eu	_________________________________________________________________	,	aluno	do	Instituto	Superior	Técnico	nº_____	,	 

autor	da	dissertação	para	obtenção	do	Grau	de	Mestre	em	_______________________________________________________	, 

com	 o	 título	 __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________																																																																																							

concedo	ao	Instituto	Superior	Técnico	uma	licença	perpétua,	mas	não	exclusiva,	para	utilizar	esta	dissertação	para	fins	

de	ensino	ou	investigação	e	autorizo-o	a	inseri-la,	bem	como	ao	seu	resumo	alargado,	em	formato	pdf,	na	sua	página	

da	internet,	com	endereço	www.tecnico.ulisboa.pt	de	modo	a	permitir	a	sua	divulgação	junto	de	todos	os	que	acedam	

àquela	página,	e,	com	o	mesmo	propósito	de	divulgação,	a	responder	favoravelmente	aos	pedidos	de	instituições	de	

ensino	ou	de	investigação	e	Centros	de	Documentação	ou	Bibliotecas,	remetendo-lhes	aqueles	mesmos	ficheiros	em	

formato	pdf,	mas	fazendo	uma	expressa	menção,	seja	na	sua	página	na	internet	seja	quando	da	remessa	atrás	referida,	

à	obrigação	de	quem	assim	aceda	àquela	minha	dissertação	e	respectivo	resumo	alargado	em	salvaguardar	os	meus	

direitos	de	autor	sobre	estes	documentos,	que	me	são	conferidos	pelo	Código	do	Direito	de	Autor	e	dos	Direitos	Conexos.

 

Lisboa,	a	____	de	______________	de	201	__

 

O	aluno	n.º 

_______________________________________________________________________________________________________________

(nome) 

http://www.tecnico.ulisboa.pt

