
ANEXO I  

1. Elaboração da dissertação de Mestrado  

Os procedimentos para a elaboração da dissertação do Mestrado encontram-se no anexo 1 deste 
regulamento.  

A dissertação deverá conter os seguintes elementos básicos: 

 a) Elementos pré-textuais: 

 i) Capa, com a indicação da instituição, título do projecto, nome do estudante, e, local e data de 
apresentação;  

ii) Folha de rosto, com a indicação da instituição, título do projecto, nome do estudante e do(s) 
supervisor(es), local e data de apresentação;  

iii) Declaração de originalidade do projecto, numa página separada, com os seguintes dizeres e 
assinada por baixo: “Declaro que esta dissertação nunca foi apresentada para a obtenção de 
qualquer grau ou num outro âmbito e que ele constitui o resultado do meu labor individual. Esta 
dissertação é apresentada em cumprimento parcial dos requisitos para a obtenção do grau de 
(indicar o grau respectivo), do ISET”;  

iv) Agradecimentos (facultativo); 

 v) Índice; 

 vi) Resumo, num máximo de 250 palavras, fazendo referência ao problema estudado, metodologia 
utilizada, resultados principais e as conclusões mais importantes;  

vii) Resumo em inglês (abstract); 

 viii) Palavras-chave;  

ix) Lista de abreviaturas.  

b) Corpo:  

i) Motivação; 

 ii) Objectivos; 

 iii) Contribuição;  

iv) Problema; 

 v) Hipótese (s) (Ou questões de pesquisa ou objectivos específicos);  

vi) Revisão bibliográfica;  



vii) Enquadramento teórico; 

 viii) Metodologia;  

ix) Limitações do estudo;  

x) Resultados e Discussão ; 

 xi) Conclusões e recomendações; 

 xii) Referências Bibliográficas 

 O corpo da dissertação poderá ser adaptado às especificidades de cada curso.  

c) Elementos pós-textuais: 

 i) Anexos; 

 ii) Apêndices.  

d) A dissertação deve ter entre 60 (sessenta) e 70 (setenta) páginas, ou seja, aproximadamente 
20000 palavras, excluindo anexos. 

 e) A dissertação deverá ser apresentada com a fonte do tipo Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento entre linhas de 1.5 e as 4 margens de 2.54 cm. 

 2. Formato da dissertação 

 a) A dissertação deve ser redigida em MS Word ou processador de texto equivalente, com as 
seguintes configurações: 

 i) Folhas A4; 

 ii) Margens de 3,0 (esquerda) e 2,5 cm (superior, inferior e direita); 

 iii) Texto justificado;  

iv) Parágrafos de 1,25 cm; 

 v) Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

vi) Espaçamento de 1,5 linhas.  

b) O material gráfico e ilustrações devem obedecer às seguintes configurações:  

i) Fonte Times New Roman, tamanho;  

ii) Largura de 8,5 cm ou 16 cm; 

 iii) Incorporação ao longo do texto;  



iv) Título de tabelas, figuras ou gráficos por cima em Times New Roman, tamanho 9, a Negro, antes 
da tabela;  

v) Legendas de tabelas, figuras ou gráfico por baixo em Times New Roman, tamanlho 9; 

 vi) Sequencialização em numeração árabe diversa para tabelas, figuras ou gráficos.  

vii) Referências bibliográficas 

 


