Entrega de dissertação de Mestrado por via telemática
Nos termos do Regulamento dos Programas de Mestrado Orientados para o Exercício
Profissional, a dissertação de Mestrado apresentada deve cumprir os seguintes
requisitos:
✓ A mancha da página deve ter entre 28 e 30 linhas, com espaçamento de 1,5 e
caracteres tipo 12 – Times New Roman – e as margens devem ter um mínimo
de 2,5 cm, devendo todo o texto, incluindo cabeçalho e rodapé, compreenderse dentro da mancha da página.
✓ O texto, aí se incluindo as notas de rodapé, não pode ter mais do que 90.000
caracteres sem espaços (Mestrado orientado para o exercício profissional) ou
220.000 caracteres sem espaços (Mestrado de Investigação). Para este efeito
não contam índices, bibliografia e anexos.
✓ Com exceção da folha de rosto, todas as páginas devem estar numeradas.
✓ A capa reproduz a folha de rosto, devendo mencionar:
a) O nome da Escola;
b) O título do trabalho;
c) O nome do candidato;
d) O programa de mestrado;
e) O nome do orientador ou dos orientadores;
f) A data da conclusão do trabalho.
✓ O trabalho deve conter uma introdução obrigatória de termos de
pesquisa/palavras-chave na tese/dissertação no início ou fim, um índice e uma
lista das referências bibliográficas e de fontes usadas no trabalho.
✓ Toda a reprodução de fontes ou de referências bibliográficas deve ser colocada
entre aspas e devidamente identificada e toda a utilização de ideias implica a
indicação da correspondente origem.
Por força do Regulamento dos Programas de Mestrado Orientados para o Exercício
Profissional e de determinações gerais da Reitoria, os candidatos no momento em que
pretendem entregar a dissertação devem enviar para este endereço de email tesesmestrado.fd.sede@ucp.pt - os seguintes elementos:
✓ Cópia da dissertação num ficheiro único e em formato PDF/A-1b com texto
pesquisável e extraível;
✓ Cópia em formato word da dissertação – sem capas, índices, bibliografia,
abreviaturas, agradecimentos e anexos – para verificação do número de
caracteres sem espaços.;
✓ Cópia em formato pdf do formulário de autorização para arquivo de
tese/dissertação no Repositório Institucional da UCP;
✓ Cópia em formato pdf da declaração anti plágio;
✓ Declaração com indicação do número de caracteres da dissertação
apresentada;
✓ Curriculum Vitae gravado em formato pdf;
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✓ Cópia do parecer do Orientador favorável à sujeição do trabalho final a provas
públicas (artº 25º do Regulamento).
Adverte-se os candidatos que a entrega dos documentos é da sua inteira
responsabilidade e que a não apresentação de qualquer dos elementos supra
referidos impossibilita a constituição do júri que avaliará a dissertação.
Este documento não invalida a consulta do Regulamento de Mestrados em vigor.
No momento das provas, ao candidato será solicitada a entrega de um exemplar da
dissertação em papel.
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