
 

 

Normas para elaboração da Dissertação de Mestrado 

 

1- A entrega de qualquer versão (provisória ou final) da dissertação é realizada exclusivamente em 

formato digital. 

2- A dissertação pode ser redigida em português ou inglês. 

3- A dissertação deve incluir os seguintes elementos e apresentados pela ordem seguinte: 

a. Capa 

b. Dedicatória e agradecimentos (facultativo) 

c. Resumo em português e resumo em inglês com máximo de 300 palavras cada; palavras-

chave (máximo 5) 

d. Quando o trabalho final for escrito em inglês, o resumo em português deve ser mais 

desenvolvido com 1200 palavras mínimo e 1500 palavras máximo 

e. Referência a qualquer “Comunicação de Invenção”, submetida no contexto do trabalho, e 

respetiva decisão da Direção da Faculdade (se aplicável) 

f. Índice  

g. Lista de quadros e figuras 

h. Lista de abreviaturas, siglas e símbolos, entre outros (se aplicável) 

i. Texto principal (máximo 80 páginas) 

j. Referências bibliográficas (respeitando o que é a norma adotada internacionalmente na área 

científica em que se insere a dissertação) 

k. Anexos quando existam. 

VER definições para o layout em “Mais informações úteis”, no final do documento. 

4- A capa do trabalho final (ver template disponibilizado no portal) deve incluir os seguintes elementos: 

a. A capa do trabalho final deve incluir, o nome da Universidade de Lisboa, da FCUL e do 

respetivo Departamento (os cursos interdepartamentais deverão incluir o nome dos 

Departamentos dos dois orientadores da FCUL, se aplicável), 

b. LOGOTIPO da FCUL (a preto, não pode ser a cores),  

c. o título da dissertação (conforme registo e pareceres de orientadores),  

d. o nome do estudante,  

e. a designação do curso 

f. se e apenas se aplicável, a designação da respetiva área de especialização/perfil  

g. quando se tratar de uma versão provisória (a versão definitiva é entregue após a realização das 

provas): Versão Provisória 

h. a modalidade do trabalho final orientada por: (neste caso será Dissertação orientada por:) 

i. o nome do(s) orientador(es) (conforme consta do registo), 

j. o ano de conclusão do trabalho e, nos casos de graus atribuídos em associação, a identificação 

das instituições parceiras, de acordo com o template oficial em vigor (disponível na internet, no 

sítio institucional da FCUL). 

 

 



 

 

 

NOTA 

- A falta de algum dos elementos ou a sua inclusão em moldes diferentes aos definidos impedirá a admissão a 

provas. 

- A data do requerimento de admissão a provas deve ser a do dia da submissão do pedido. 

- Quando o título no registo já está em inglês não necessita requerer escrever o trabalho em inglês. 

- O parecer dos orientadores deve ser redigido em ficheiro/papel timbrado da instituição a que pertencem.  

 

* O REPGUL impõe a inclusão da designação da especialidade do mestrado 

 

 

Mais informações úteis: 

 

Layout: 

Capa branca com impressão a preto 

Texto: fundo branco com impressão a preto 

Tipo de letra: Times New Roman 

Espaçamento: 1,15 linhas 

Tamanho da letra: 11 pontos 

Notas de rodapé, legendas de figuras, tabelas: espaçamento 1 linha, tamanho de letra 9 pontos 

Margens: 2,5 cm em cada um dos quatro lados 

Numeração: 

- da página de rosto ao texto principal: romana, em baixo, centrado ou à direita 

- da 1ª página do texto principal até ao final. (incluindo bibliografia e anexos): árabe, em baixo, centrado ou à 

direita 

 

Equações e expressões a realçar e a referir: 

Em cada capítulo do trabalho são ordenadas pela ordem por que aparecem, sendo identificadas por uma 

sequência número.número sendo o 1º número o do capítulo e o 2º número o da ordem atribuída nessa 

ordenação (exemplo: 2.24 – é a 24ª expressão a aparecer no 2º capítulo). 

Colocação: ao centro. 

 

Esquemas, figuras, tabelas: 

Cor: podem ser usadas cores diversas 

Legendas: título e breve descrição 

-por baixo das figuras e esquemas 

-por cima das tabelas 

 

Numeração: usa-se sequência número.número sendo o 1º número o do capítulo a que se refere e o 2º número o 

da ordem atribuída nesse capítulo. Em cada capítulo a numeração das tabelas é independente da numeração dos 

restantes elementos. 

 

Imagens: quaisquer imagens, como fotografias, são consideradas figuras e devem ter boa qualidade. 

 

 

Informações adicionais: gepg@ciencias.ulisboa.pt 

mailto:gepg@ciencias.ulisboa.pt

