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Notas 

1) O logótipo a usar é obrigatoriamente o indicado com a largura de 5cm. Os alunos das academias 

deverão adicionar o logótipo da academia no lado direito. 

2) A altura da figura não pode exceder 5 cm nem ultrapassar as margens de 2,5 cm para cada lado. 

A moldura não é para imprimir, quando não existe figura manter o espaço da figura em branco. 

3) Se não existir subtítulo deve deixar o espaço correspondente. 

4) Na versão definitiva os nomes do(s) orientador(es) e dos membros do júri têm obrigatoriamente 

de estar completos. Os nomes devem ser os que constam no email que o aluno recebe o 

informar homologação do júri. Terá também obrigatoriamente de ser indicado o título de todos os 

orientadores e de todos os membros do júri.  

Exemplos de títulos: 

Professor Doutor António Maria Almeida e Silva (docente com doutoramento) 

Doutor António Maria Almeida e Silva (não docente com doutoramento) 

Engenheiro António Maria Almeida e Silva (licenciado ou mestre em Engenharia sem 

doutoramento) 

Arquitecto António Maria Almeida e Silva (licenciado ou mestre em Arquitectura sem 

doutoramento) 

Dr. António Maria Almeida e Silva (licenciado ou mestre – por exemplo em Direito, Economia ou 

Medicina - sem doutoramento). 

5) Exemplo: Setembro de 2014 

6) Não colocar na versão definitiva da dissertação. 

7) Respeitar obrigatoriamente a fonte e o tamanho da letra que se indica seguidamente: 

 a) arial, 16 pt, bold 

 b) arial, 14 pt, bold 

 c) arial, 12 pt 
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Resumo 
(250 palavras) 

O Resumo do trabalho não pode ter mais de 250 palavras. Na introdução da versão final do trabalho 

no sistema Fenix, este não permite que o resumo exceda 250 palavras.  

O resumo consiste numa descrição sumária da totalidade do documento, no qual se explicita o 

trabalho realizado, como foi realizado, principais resultados, principais conclusões. 

Não se devem citar referências bibliográficas. 

 

 

Palavras-chave 
(4 a 6 palavras-chave) 

Construção, Estruturas, Hidráulica, Geotecnia, Urbanismo, Transportes 

As palavras-chave são palavras que caracterizam o domínio ou domínios do documento. Utilizadas 

para permitir que o documento seja posteriormente encontrado em sistemas electrónicos de 

pesquisa.  

A ordem pela qual se escrevem deve ser decrescente relativamente à importância direta com o tema 

do trabalho. 
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Abstract 
(250 palavras) 

O Abstract do trabalho não pode ter mais de 250 palavras. Na introdução da versão final do trabalho 

no sistema Fenix, este não permite que o resumo exceda 250 palavras.  

 

 

Key-words 

4 a 6 key-words 
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Lista de quadros 
Se o número de tabelas e quadros for significativo, é conveniente elaborar índices individuais para 

esses elementos. 

 

 

 

Lista de Figuras 
Se o número de figuras for significativo, é conveniente elaborar índices individuais para esses 

elementos. 

 

 

 

 

Lista de abreviaturas e símbolos 

Deve ser elaborada uma lista de variáveis e de simbologia que é utilizada no texto. 

Em geral apresentam-se primeiro as varáveis Latinas e depois as variáveis Gregas.  
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1 FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO 

Apresentam-se seguidamente algumas regras relativas à formatação do documento as quais estão 

na sua grande maioria definidas no Guia de Preparação da dissertação disponível em 

http://academica.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/54/guia-de-preparacao-da-dissertacao-1516.pdf. Todas 

as regras definidas naquele guia são de cumprimento obrigatório.  

Instruções sobre o formato a utilizar no Texto Principal da Dissertação: 

Margens: 2,5 cm nos quatro lados; 

Tipo de letra: Arial; 

Tamanho da letra: 10 pontos; 

Espaçamento de linhas: 1,5 linhas. 

Notas de pé-de-página com espaçamento de 1 linha com letra de 9 pontos. 

Não usar cabeçalho (header) nem rodapé (footer). Colocar apenas a paginação no rodapé (centrado 

ou alinhado à direita). 

1.1 Paginação e tamanho do documento 

A paginação do documento deve ser efectuada de forma sequencial a partir de 1 até n ao longo de 

todos os capítulos do corpo principal da Dissertação. No corpo de texto não podem ser utilizadas 

contagens parciais de paginação de forma individualizada em cada capítulo.  

Número máximo de páginas para o texto principal: 80 páginas (não contando com índice, listas e 

referências bibliográficas e anexos).  

Número máximo de páginas no conjunto texto principal mais anexos: 100 páginas. 

1.1.1 Inclusão de desenhos 

No caso de ser necessária a Inclusão de desenhos de projecto de dimensão superior a A4, estes 

deverão ser apresentados num volume de anexos, dobrados em formato A4. Devem 

preferencialmente ser usados formados DIN: A3, A2 e A1. 

1.1.1.1 Nota Importante  

Saliente-se que não serão aceites documentos que não respeitem as regras acima referidas. 
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1.2 Equações  

As equações devem ser sempre numeradas e referidas no texto, conforme se exemplifica 

seguidamente. 

A rigidez axial de uma barra, k, pode ser determinadas através da equação (1) 

 K = EA / L (1) 

em que E representa o módulo de elasticidade do material, A, a área da secção transversal da barra 

e L o seu comprimento. 

Todas as variáveis que são utilizadas ao longo do texto têm de ser explicadas, pelo menos na 

primeira vez que são referidas.  

A numeração das equações é ajustada à direita, podendo incluir o número do capítulo Ex: eq. (1.1) 

1.3 Tabelas ou quadros 

As tabelas ou quadros devem ser numeradas e terem uma legenda. As tabelas podem ser a cores. 

As cores a utilizar devem ser definidas de modo a se garantir uma adequada leitura no documento 

impresso em papel (hardcopy). Por vezes algumas cores são perfeitamente distintas no ecrã mas não 

se conseguem distinguir bem no documento impresso. 

Nos quadros ou tabelas as legendas são sempre apresentadas na parte de cima da tabela.  

As tabelas devem ser posicionadas no texto de modo a não aparecerem repartidas por duas páginas, 

o que pode ser garantido (em Word Microsoft) impondo no comando paragraph / Line and page 

breaks a opção keep with next.  

Qualquer tabela deve ser sempre referida (ou introduzida) no texto, devendo a tabela aparecer 

sempre depois da sua referência, como se exemplifica seguidamente. 

No Quadro 1 indicam-se os valores da temperatura do ar às 12 e às 18 horas que foram registadas 

no dia 1 e 8 de Março. 

Quadro 1 – Valores da temperatura (ºC) 

Dia 12 horas 18 horas 

1 de Março 17 15 

8 de Março 22 19 

 

Salienta-se também a necessidade de indicação das unidades dos valores apresentados, que devem 

ser preferencialmente as do SI – Sistema Internacional. O número de casas decimais a utilizar 
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também deve ser analisado de modo a não serem incluídas decimais sem significado. (Exemplo: 

temperatura de 17.53965 ºC)  

1.4 Figuras  

Da mesma forma que os quadros, as figuras devem ser numeradas e terem uma legenda. As figuras 

podem ser a cores. As cores a utilizar devem ser definidas de modo a se garantir uma adequada 

leitura no documento impresso em papel (hardcopy). Por vezes algumas cores são perfeitamente 

distintas no ecrã mas não se conseguem distinguir bem no documento impresso. 

As legendas das figuras são sempre apresentadas na parte de baixo da figura.  

Quando necessário podem ser colocadas figuras lado a lado, devendo cada uma delas ser 

legendada. 

Quando se apresentam vários gráficos relativos a uma mesma característica, todos esses gráficos 

devem ter a mesma escala de modo a facilitar a sua análise comparativa.  

Nas figuras, gráficos ou fotografias que não são da autoria do aluno deve ser sempre indicada a 

referência de onde foi obtida essa imagem. Quando se procede a pequenas alterações da imagem 

original deve indicar-se: adaptado de “Fonte”.  

Nos documentos escritos em Português deve evitar-se a inclusão de textos ou legendas que não 

estejam escritos em Português assim como, nos documentos em inglês os texto e legendas devem 

ser escrito em inglês. 

Qualquer figura deve ser sempre referida no texto, devendo esta surgir no documento depois da sua 

referência , como se exemplifica seguidamente. 

Na figura 1 apresentam-se os valores da temperatura do ar às 14, 20 e 24 horas registados nos dias 

1, 8, 15 e 22 de Março.  
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Figura 1 – Evolução da temperatura ao longo do dia. Adaptado de Almeida (2013) 
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2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A informação que se apresenta no presente capítulo é apenas indicativa, podendo os trabalhos serem 

desenvolvidos com uma estrutura que não obedece ao indicado. 

Os documentos devem sempre possuir um primeiro capítulo de Introdução e um último de 

Conclusões (e Desenvolvimentos Futuros). De uma forma geral o restante texto deve incluir um 

capítulo de Estado de Arte, um ou mais capítulos obre Métodos e um capítulo de Análise de 

Resultados.  

2.1 Introdução 

A Introdução deverá fornecer informação suficiente para que se possa compreender os objectivos e o 

âmbito do trabalho desenvolvido. 

Deverá ainda conter o enquadramento do trabalho e a motivação e as razões que justificam o seu 

desenvolvimento. No enquadramento deve ser fornecida alguma informação básica do estado da arte 

no domínio abordado (com referências bibliográficas), descrição do problema e indicação dos 

métodos utilizados para resolver o problema. Devem ser indicados os objectivos que se pretendem 

atingir com a realização do trabalho. 

Este capítulo deve ter uma apresentação da estrutura do documento, fazendo-se uma breve 

descrição do conteúdo de cada capítulo.  

2.2 Estado de Arte 

No capítulo de estado de arte apresentam-se os métodos e conhecimentos que se aplicam ao 

problema em estudo e que contribuem ou fundamentam o trabalho desenvolvido.  

Descrição de informação técnica e conceitos (com referências bibliográficas) que permitem a 

compreensão da abordagem adotada na resolução do problema. 

Descrição sumária das soluções já existentes (com referências bibliográficas). 

Quando aplicável deve também ser efectuada uma breve resenha histórica sobre o desenvolvimento 

e a evolução das abordagens do tipo de problema em estudo. 

2.3 Métodos 

Descrição pormenorizada das metodologias utilizadas para a realização do trabalho. É importante 

explicar a diferença da metodologia utilizada, em relação a outras existentes, e dar informação 
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suficiente que permita que outra pessoa possa reproduzir o trabalho. Dependendo do tipo de trabalho 

devem ser incluídos os seguintes aspectos: 

- Trabalho experimental - a caracterização de materiais, os equipamentos utilizados e os 

métodos de ensaio utilizados. 

- Trabalho numérico - os dados de entrada, os métodos computacionais e as metodologias 

utilizadas. 

- Trabalho teórico - as hipóteses, os métodos matemáticos e as metodologias utilizadas. 

2.4 Resultados e análise de resultados 

Apresentação dos principais resultados obtidos, em geral, realizada de uma forma concisa através de 

gráficos ou tabelas. 

Deve ser efectuada uma análise crítica dos resultados e a sua comparação com resultados obtidos 

por outros autores para problemas semelhantes. 

Ao longo de todo o trabalho devem sempre ser referidas as vantagens da solução, métodos, técnicas 

ou materiais em estudo, devendo igualmente serem evidenciados os inconvenientes associados, não 

se devendo omitir estes últimos.  

2.5 Conclusões  

Este capítulo deve incluir uma síntese do trabalho, com os resultados mais importantes. Deve 

evidenciar-se a relação destes resultados com os objetivos propostos e com as metodologias 

utilizados. 

Devem ser apresentadas recomendações resultantes do trabalho realizado, as vantagens e 

limitações da solução estudada ou desenvolvida face às outras soluções já existentes e os domínios 

de aplicação dos resultados obtidos. 

Quando se justificar devem ser incluídas numa subsecção sugestões de Desenvolvimentos Futuros 

do trabalho. 

2.6 Anexos 

Nos anexos devem ser apresentadas informações complementares ao trabalho, como por exemplo, 

tabelas de resultados (experimentais ou numéricos), dedução de fórmulas, fichas técnicas de 

produtos, relatórios, etc.  

Os anexos devem ser identificados pela palavra Anexo podendo ser numerados (Anexo 1, Anexo 

2, ...ou A, B, ...). 
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3 ALGUMAS ORIENTAÇÕES SOBRE A ESCRITA DO TRABALHO 

Indicam-se seguidamente algumas orientações sobre a escrita do documento. 

O documento deve ser escrito na 3ª pessoa.  

No início de cada capítulo e sempre que possível é conveniente escrever algum texto entre o título do 

capítulo “3- Algumas orientações sobre a escrita do trabalho” e o início da secção seguinte “3.1 – 

Organização do texto”. 

 

3.1 Organização geral do Texto 

De uma forma geral é preferível que cada capítulo seja iniciado numa nova página de numeração 

impar. 

O texto, figuras, gráficos e tabelas devem ser organizados de forma a minimizar a existência de 

manchas em branco nas páginas (como acontece na página 4 do presente documento). 

3.2 Indicação das referências bibliográficas 

Sempre que se utilizem conceitos, conhecimentos, métodos, gráficos ou imagens que não são da 

autoria do aluno deve ser citado o trabalho onde essa informação foi obtida.  

Para a indicação das referências bibliográficas ao longo do texto são utilizadas, em geral, uma das 

seguintes formas: 

a) Apelido do autor, seguido do ano de publicação do trabalho. Quando existem dois trabalhos de 

mesmo autor publicados pode utilizar-se: (Clough, 2012a) e (Clough, 2012b).  

b) Utilização de um número entre parênteses rectos [1]. Nesta opção as referências são numeradas 

pela ordem que surgem no texto. 

Citações 

Uma citação de outro trabalho deve ser apresentada entre aspas ou em itálico tendo de ser referida. 

Deve efectuar-se uma cópia fiel do texto original, incluindo a ortografia. Quando se retiram palavras 

no interior da citação colocam-se reticências (...) . 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Esta secção do trabalho não constitui um capítulo, não devendo, assim, ser numerada.  

Quando se justificar as referências bibliográficas devem ser divididas em: 

- Publicações escritas – Artigos científicos e livros; 

- Documentos Normativos – Normas e Regulamentos; 

- Páginas Web. 

A ordem de apresentação das referências é referida em 3.2.  

A indicação das referências bibliográficas deve ser cuidada devendo ser incluída toda a informação 

necessária para que uma outra pessoa possa, de forma inequívoca, obter ou consultar o documento. 

Apresentam-se seguidamente alguns exemplos: 

 

Livros 

Autores – Apelido + iniciais -, Título, Edição, Editor, Local, Ano, ISBN. 

Neville, A.M., Properties of Concrete, 5th edition, Pearson Education Limited, Harlow, England, 2011, 

ISBN 978-0-273-75580-7. 

(citado no texto como (Neville, 2011) ou “de acordo com Neville (2011) ....) 

Clough, R.W., Penzien, J., Dynamics of Structures, 2nd edition, Mc Graw-Hill, International Edition, 

ISBN 0-07-113241-4.  

 

Artigos 

Autores – Apelido + iniciais -, Título do artigo, Título da revista, volume (tomo, número), páginas, ano  

Bentz, D.P. et al, Limestone fillers conserve cement, ACI Journal, 31, nº 11, pp 41-6, 2009 

(Citado no texto como (Brentz, 2009) ou “segundo Brentz (2009) ....) 

 

Páginas Web 

Autores , Título, URL, data do documento (se aplicável), data de consulta 

IST, Ficha para Entrega de dissertação, 2013 https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/ downloadFile/ 

3779580600307/Ficha_entrega_dissertacao_2013.pdf, consultado em Março de 2014. 

 


