Procedimentos para a entrega da tese de doutoramento do ISA
Concluído com aproveitamento o curso de doutoramento e terminada a elaboração da tese, o doutorando deve
proceder à sua entrega dentro dos prazos regulamentares. Para tal, deverá cumprir as seguintes normas e adoptar
os procedimentos em conformidade com:
1. Normas
a) É aconselhável o uso do tipo de letra “Arial” ou semelhante, tamanho 10 ou 12 com espaçamento entre
linhas 1,5. Não estão definidos limites mínimos ou máximos de número de páginas.
b) Na capa da tese deve constar o nome da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior de Agronomia, o
título da tese, a menção Documento provisório, o ramo e, caso exista, a especialidade do doutoramento, o
nome do autor, o nome dos orientadores, o ano de conclusão e a indicação de que se trata de um documento
especialmente elaborado para a obtenção do grau de doutor (conforme modelo de capa a seguir apresentado).
Nos casos de graus atribuídos em associação ou em cotutela, deve constar também a identificação das
instituições envolvidas (o modelo de capa deverá ser solicitado à Divisão Académica).
c) A tese deve incluir resumos em português e noutra língua oficial da União Europeia, com um máximo de
300 palavras cada, até 5 palavras-chave em português e noutra língua oficial da União Europeia e índices.
d) A tese deve ser redigida em português ou em inglês, ou ainda, quando devidamente justificado, noutra
língua oficial da União Europeia a aprovar pelo Conselho Científico.
e) Quando a tese for escrita em língua estrangeira, esta deve ser acompanhada de um resumo alargado em
português, com uma extensão compreendida entre as 1200 e 1500 palavras.
f) Devem ser entregues:
•

8 exemplares da tese em suporte digital, não editável, devendo conter também o Curriculum vitae
em ficheiro separado;

•

8 exemplares impressos dos resumos e palavras-chave;

•

Parecer dos orientadores (de todos os elementos da equipa de orientação; podem ser pareceres
individuais ou parecer conjunto);

•

Declaração referente à disponibilização da tese no Repositório;

•

Pagamento dos emolumentos, no valor de 500€, de acordo com a Tabela de Emolumentos dos
Serviços Centrais da ULisboa, publicada no DR, 2.ª série, n.º 77, de 21/04, pelo Despacho n.º
3968/2015.

Capa da versão provisória
Modelo de capa

[Título da Tese] (Arial 16 pt, bold)

[Nome completo do(a) autor(a)]

Orientador(es): [Grau e Nome completo]

(Arial 14 pt, bold)

(Arial 12 pt)

“Documento provisório”

Tese elaborada para a obtenção do Grau de Doutor em
[Ramo do Doutoramento]

ANO

(Arial 14 pt, bold)

(Arial 14 pt)

Capa da versão provisória
Modelo de folha de rosto

[Título da Tese] (Arial 16 pt, bold)

[Nome completo do(a) autor(a)]

Orientador(es): [Grau e Nome completo]

(Arial 14 pt, bold)

(Arial 12 pt)

“Documento provisório”

Tese elaborada para a obtenção do Grau de Doutor em
[Ramo do Doutoramento]

(Arial 14 pt, bold)

Instituições Financiadoras e âmbito (se aplicável)

ANO

(Arial 14 pt)

Capa de CD/DVD da versão em suporte digital

[Título da Tese] (Arial 12 pt, bold)

[Nome completo do(a) autor(a)]

(Arial 12 pt, bold)

Tese elaborada para a obtenção do Grau de Doutor em

[Ramo do doutoramento]

(Arial 12 pt)

(Arial 12 pt, bold)

“Documento provisório”
Orientador(es): [Grau e nome completo] (Arial 11 pt)
[Ano] (Arial 12 pt)

