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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES 
DE MESTRADO E TESES DE DOUTORAMENTO 
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

MESTRADO 
1. Entrega da dissertação 

• Cinco exemplares da tese em papel e um exemplar em CD com 
ficheiro pdf. 

• Quatro exemplares do Curriculum Vitae. 
• Certificado de conclusão da parte lectiva do Mestrado a solicitar 

junto da secção de mestrados. 
• Carta do orientador, declarando que a tese se encontra concluída 

e que a respectiva dissertação está em condições de ser 
apresentada em provas públicas. 

• Requerimento do próprio, dirigido ao Presidente do ISCTE, solicitando 
a apresentação da dissertação. No caso de dissertação em língua 
inglesa, deverá solicitar-se, neste requerimento, autorização para 
apresentação da dissertação em língua inglesa, devendo esse 
pedido ser fundamentado (por exemplo, frequência do Mestrado 
em inglês ou para efeito de publicação em revista científica 
internacional). 

2. Formato da dissertação 

• A tese deverá ter a seguinte sequência de apresentação: 
• Capa e lombada. 
• 2 Resumos, em português e inglês, com um máximo de 250 palavras 

cada acompanhado de 4 palavras-chaves  
• Índice. Pode incluir índice de quadros e figuras e lista de 

abreviações. 
• Texto principal que, salvo casos excepcionais e justificados, não 

deverá ultrapassar 80 páginas. 
• Bibliografia. 
• Anexos 

3. A impressão da dissertação deve obedecer às seguintes regras 
gerais: 

• Papel A4 branco ou reciclado com máximo de 80 gramas. 
• Capa de cartolina branca com impressão a preto e encadernação 

a cola. 
• Páginas de texto com impressão a preto, frente ou frente e verso, 

espaçamento em 1,5 dividido em secções com numeração árabe. 
• Notas de pé-de-página com espaçamento de 1 linha. Usar 

moderadamente, com tipo de letra de10 points.  
• Tamanho de letra: 12 points. 
• Tipo de letra: Times New Roman.  
• Margens: mínimo de 2.5 centímetros nos quatro lados. 
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• Número de página: em numeração arábica em baixo centrado. 
• Cabeçalho/Rodapé: não usar excepto para número de página. 

4. Capa e lombada: ver Anexo . 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas das obras citadas devem obedecer às seguintes 
orientações: 
• LIVROS:  

Apelido, Nome Próprio (ano, eventualmente referência da primeira 
edição), Título do Livro, Local de edição, Editor. 

• ARTIGOS EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA: 
Apelido, Nome Próprio (ano), “título do artigo”, Nome da Revista, volume 
(número), páginas. 

• CAPÍTULOS DE LIVROS E TEXTOS EM COLECTÂNEAS:  
Apelido, Nome Próprio (ano, com ou sem referência à primeira edição), 
“Título do texto”, em Nome Próprio Apelido (org.), Título da Colectânea, 
Local de edição, Editor, páginas. 

• QUANDO HOUVER MAIS DE UM AUTOR, SÓ SE INVERTE A ORDEM NORMAL DO NOME DO 

PRIMEIRO.  
Exemplo (livro com 3 autores):  
Apelido 1, Nome Próprio1, Nome Próprio 2 Apelido 2 e Nome Próprio 3, 
Apelido 3 (ano, eventualmente referência da primeira edição), Título do 
Livro, Local de edição, Editor. 

6. TABELAS E GRÁFICOS 
 
Devem ser numeradas com numeração árabe e devem conter uma legenda 
que descreve o seu conteúdo. A legenda deve ser auto-explicativa. As 
tabelas, gráficos e figuras devem preferencialmente aparecer junto do texto 
principal a que dizem respeito, podendo ser impressas a cores. 
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 
DOUTORAMENTO 

1. ENTREGA DA DISSERTAÇÃO 

• Oito exemplares da tese em papel e um exemplar em CD com 
ficheiro pdf. 

• Oito exemplares do Curriculum Vitae. 
• Carta do orientador, declarando que a tese se encontra concluída 

e que a respectiva dissertação está em condições de ser 
apresentada em provas públicas. 

• Requerimento do próprio, dirigido ao Presidente do ISCTE, solicitando 
a apresentação da dissertação. No caso de dissertação em língua 
inglesa, deverá solicitar-se, neste requerimento, autorização para 
apresentação da dissertação em língua inglesa, devendo esse 
pedido ser fundamentado (por exemplo, para efeito de publicação 
em revista científica internacional). 

• Requerimento a solicitar dispensa de provas complementares por ter 
concluído o mestrado, ou ter obtido classificação de licenciatura 
igual ou superior a 16 valores ou ter frequentado o Programa 
Doutoral. 

2. FORMATO DA DISSERTAÇÃO 

A tese deverá ter a seguinte sequência de apresentação: 

• Capa e lombada. 
• 2 Resumos, em português e inglês, com um máximo de 250 palavras 

cada acompanhado de 4 palavras-chaves  
• Índice. Pode incluir índice de quadros e figuras e lista de 

abreviações. 
• Texto principal que, salvo casos excepcionais e justificados, não 

deverá ultrapassar 350 páginas. 
• Bibliografia. 
• Anexos. 

3. A IMPRESSÃO DA DISSERTAÇÃO DEVE OBEDECER ÀS SEGUINTES REGRAS GERAIS: 

• Papel A4 branco ou reciclado com máximo de 80 gramas. 
• Capa de cartolina branca com impressão a preto e encadernação 

a cola. 
• Páginas de texto com impressão a preto, frente ou frente e verso, 

espaçamento em 1,5 ou 2 e dividido em secções com numeração 
árabe. 

• Notas de pé-de-página com espaçamento de 1 linha. Usar 
moderadamente, com tipo de letra de10 points.  

• Tamanho de letra: 12 points. 
• Tipo de letra: Times New Roman.  
• Margens: mínimo de 2.5 centímetros nos quatro lados. 
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• Número de página: em numeração árabe em baixo centrado. 
• Cabeçalho/Rodapé: não usar excepto para número de página. 

4. CAPA E LOMBADA: ver anexo . 

 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
As referências bibliográficas das obras citadas devem obedecer às seguintes 
orientações: 
• LIVROS:  

Apelido, Nome Próprio (ano, eventualmente referência da primeira 
edição), Título do Livro, Local de edição, Editor. 

• ARTIGOS EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA: 
Apelido, Nome Próprio (ano), “título do artigo”, Nome da Revista, volume 
(número), páginas. 

• CAPÍTULOS DE LIVROS E TEXTOS EM COLECTÂNEAS:  
Apelido, Nome Próprio (ano, com ou sem referência à primeira edição), 
“Título do texto”, em Nome Próprio Apelido (org.), Título da Colectânea, 
Local de edição, Editor, páginas. 

• QUANDO HOUVER MAIS DE UM AUTOR, SÓ SE INVERTE A ORDEM NORMAL DO NOME DO 

PRIMEIRO. 
Exemplo (livro com 3 autores):  
Apelido 1, Nome Próprio1, Nome Próprio 2 Apelido 2 e Nome Próprio 3, 
Apelido 3 (ano, eventualmente referência da primeira edição), Título do 
Livro, Local de edição, Editor. 

6. TABELAS E GRÁFICOS 
 
Devem ser numeradas com numeração árabe e devem conter uma legenda 
que descreve o seu conteúdo. A legenda deve ser auto-explicativa. As 
tabelas, gráficos e figuras devem preferencialmente aparecer junto do texto 
principal a que dizem respeito, podendo ser impressas a cores. 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  EE  DDAA  EEMMPPRREESSAA  
 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

 

 

 

A ANÁLISE DO EFEITO DA NOVA GESTÃO PÚBLICA 

NA ORGANIZAÇÃO 

 

Tomas Ferreira 
 
 

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de 
 

Mestre em [Especialidade] 
 

 
 
 
 

Orientador (a): 
 

Prof. Doutor [Nome] 
 
 
 
 
 
 

[Mês, Ano] 
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IINNSSTTIITTUUTTOO  SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  EE  DDAA  EEMMPPRREESSAA  
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

 

 

 INSTITUIÇÕES E INTERACÇÃO: RELAÇÕES E TENSÕES 
 

Manuela Leiria 
 
 

Tese submetida como requisito para obtenção do grau de 
 
 
 
 

Doutor em [Ramo] 
Especialidade […..] 

 
 
 

Orientador (a): 
 

Prof. Doutor [Nome] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Mês, Ano]  
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Inserir: Departamento de Sociologia quando a lombada o permitir 
 
Este modelo de capa é igual para o mestrado e para o doutoramento 


