
 

 

  

REGRAS DE APRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DISSERTAÇÃO, DO TRABALHO DE PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO1 

 

A apresentação gráfica das dissertações, dos trabalhos de projeto ou dos relatórios de estágio dos ciclos de estudos 

conducentes ao grau de mestre ministrados na Escola Superior de Tecnologia e Gestão deve respeitar as seguintes 

orientações: 

 

Formato do documento 

 Margens:  Interior 3 cm; exterior, superior e inferior 2,5 cm; 

Para páginas apresentadas na horizontal, superior 3 cm; esquerda, direita e inferior: 2,5 cm; 

 Tipo de Letra:  Times New Roman, tamanho 12, ou  

Arial, tamanho 11, ou 

Latin Modern, normal size, em LateX (fonte selecionada por defeito); 

 Espaço entre linhas: 1,5, com texto justificado; 

 Espaço entre parágrafos: equivalente a uma linha em branco; 

 O título da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio devem ser escritos na mesma língua. 

Sempre que forem usados termos estrangeiros, no título ou ao longo do documento, deve ser usado o itálico. 

 

Na capa deve constar: 

 Identificação da escola (logótipo)2; 

 Titulo da dissertação, do trabalho de projeto, ou do relatório de estágio; 

 Denominação do mestrado e da unidade curricular: dissertação, trabalho de projeto, relatório de estágio; 

 Nome completo do candidato; 

 Cidade onde está localizada a escola, mês e ano de entrega. 

 

Na primeira página3 deve constar: 

 Identificação da escola (logótipo); 

 Denominação do mestrado e da unidade curricular: dissertação, trabalho de projeto, relatório de estágio; 

 Titulo da dissertação, do trabalho de projeto, ou do relatório de estágio; 

 Nome completo do candidato; 

 Nome do(s) orientador(es) e afiliação; 

 Cidade onde está localizada a escola, mês e ano de entrega. 

 

Bibliografia 

O sistema a adotar para apresentação das referências bibliográficas e suas citações deve: 

 respeitar uma norma estabelecida; 

 seguir as práticas mais disseminadas na área em causa, e 

 ser empregue de modo uniforme em todo o documento. 

 

Estrutura sequencial da dissertação/ projeto / relatório de estágio (consultar modelo4): 

                                                           

1 Nos termos do artigo 30.º, n.º 2, al. e) do Regulamento de Avaliação do Aproveitamento dos Estudantes da Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. 
2 Nos ciclos de estudos de mestrado em parceria com outras Escolas do Politécnico de Leiria deve ser utilizado o logótipo conjunto; nos ciclos 
de estudos de mestrado em parceria com outras instituições de ensino superior devem ser identificadas as instituições com os respetivos 
logótipos. 
3 Imediatamente após a capa. 
4 A disponibilizar em formato eletrónico. 



 

 

  

1. Capa 

2. 1.ª página 

3. Dedicatória (facultativo) 

4. Agradecimentos (facultativo) 

5. Resumo e palavras-chave (máximo 6 palavras) 

6. Abstract e Keywords (máximo 6 palavras) 

7. Lista de figuras 

8. Lista de quadros/tabelas 

9. Lista de siglas 

10. Índice (geral) 

11. Corpo da dissertação, do trabalho de projeto, ou do relatório de estágio: 

O corpo da dissertação, do trabalho de projeto, ou do relatório de estágio deve ser dividido em partes organizadas 

hierarquicamente e numeradas. Os termos usados para designar as partes (por exemplo, capítulo, secção, 

subsecção) devem manter-se em todo o texto. Exemplo: 

a. Introdução 

b. …a definir... 

c. ...a definir... 

d. Conclusão 

12. Bibliografia5 

13. Anexos 

14. Glossário (se aplicável) 

 

Nota 1. Do ponto 3 ao ponto 10 a numeração das páginas é em numeração romana em minúsculas e a primeira página conta, 

mas não tem número. A partir do ponto 11 a numeração é árabe. 

Nota 2. A ordem definida para os itens referidos nos pontos 7 a 10 pode ser alterada permitindo seguir as práticas mais 

disseminadas na área em causa. 

 

                                                           

5 Ou referências bibliográficas, permitindo seguir as práticas mais disseminadas na área em causa. 


