Normas para a elaboração da dissertação de Mestrado
Em cumprimento do Regulamento, a dissertação de mestrado deverá obrigatoriamente respeitar o seguinte:
1. Normas:
a) Não pode exceder as 80 páginas principais, formato A4, fonte Arial (ou semelhante) de dimensão 10 ou 11,
a espaço e meio, com margens de 2,5 cm. Documentação complementar poderá ser acrescentada sob a forma
de anexos, não podendo exceder as 120 páginas totais;
b) Quando tal se revele necessário, certas partes do trabalho final, designadamente os anexos, podem ser
apresentados exclusivamente em formato digital;
c) Deve incluir resumos em português e noutra língua oficial da União Europeia, até 300 palavras cada, até
cinco palavras-chave em português e noutra língua oficial da União Europeia, e índices;
d) Quando o Conselho Científico autorizar a redação do trabalho em língua estrangeira, este deve ser
acompanhado de um resumo mais desenvolvido em português, com uma extensão compreendida entre 1200 e
1500 palavras;
e) A capa deve incluir o nome da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior de Agronomia, com os
respetivos logotipos, título do trabalho, nome do aluno, nome do(s) orientador(es), designação do mestrado e,
se aplicável, área de especialização, modalidade do trabalho que se apresenta (dissertação, trabalho de projeto
ou relatório de estágio), ano de conclusão e, nos casos de graus atribuídos em associação, identificação das
instituições parceiras.
2. A sequência de apresentação deverá ser a seguinte:
a) Capa;
b) Agradecimentos (facultativo);
c) Resumos e palavras-chave (duas línguas);
d) Índice;
e) Lista de quadros, figuras e abreviaturas;
f) Texto principal (não poderá exceder as 80 páginas principais);
g) Referências bibliográficas;
h) Anexos (facultativo).
3. A versão em suporte digital deverá ser gravada em CD ou DVD, num formato não editável, devendo ser igual à
versão impressa. A apresentação da versão em papel, tanto no caso do documento provisório como no caso do
documento definitivo, deve obedecer às normas em vigor.
4. Deverá ser entregue, na Divisão Académica, nos períodos definidos anualmente, o seguinte número de
exemplares:
4.1 Versão Provisória:
a) Três exemplares do documento escrito (provisório) em suporte de papel (Nota: poderá ser solicitada a
entrega de exemplares suplementares, caso o Júri venha a integrar mais do que três membros)
b) Um exemplar em suporte digital (CD/DVD); [num único ficheiro PDF]
c) Três exemplares do Curriculum Vitæ atualizado;
d) Parecer do(s) orientador(es), confirmando que o trabalho está em condições de ser apresentado em
provas públicas;

e) Declaração referente à disponibilização do documento para consulta digital através do Repositório
Digital da Universidade de Lisboa.
4.2 Versão definitiva (após discussão e incluindo eventuais correções):
a) Um exemplar do documento escrito em suporte de papel;
b) Dois exemplares em suporte digital (CD/DVD) [num único ficheiro PDF]. Para cursos em
associação com outras Instituições, deverá ser entregue mais um exemplar, tanto na versão em papel
como em formato digital, para que possam ser enviadas à outra Instituição.
c) Nos casos em que há reformulações após defesa deverá ser entregue nova declaração do orientador a
atestar que a versão inclui as alterações sugeridas pelo Júri aquando da defesa.
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