NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DAS TESES DE DOUTORAMENTO
A prova de Doutoramento consiste na discussão pública e defesa da tese, sem prejuízo das
provas inerentes à aprovação nas unidades curriculares que sejam impostas. As teses de
Doutoramento deverão respeitar o seguinte formato:


Uso da dimensão A4



Capa de acordo com os elementos e dimensões definidos no ficheiro “Modelo Tese
Doutoramento”



Organização da tese:
 Página 1 contendo o nome do autor, título do trabalho, nome do orientador
e informação complementar. O título do trabalho deve obedecer aos
seguintes requisitos:


estar obrigatoriamente em português, podendo estar também,
facultativamente, noutra(s) língua(s)



ter a extensão máxima de 130 caracteres incluindo os espaços

 Página 2 contendo os nomes dos membros do júri nomeado para a
apreciação
 Página 3 reservada a agradecimentos do autor
 Página 4 e seguintes conterão o resumo em português, a sua versão em
inglês e eventuais versões noutras línguas


As páginas acabadas de referir deverão estar organizadas de acordo com as
dimensões e tipo de letra indicados no ficheiro “Modelo Tese Doutoramento”



Em seguida será incluído o índice e eventuais listas de figuras, símbolos e tabelas



O corpo do texto será apresentado em frente-verso, tipo de letra livre com dimensão
máxima de 12 e mínima de 10, espaçamento máximo de 1 ½ linhas, e margens da
frente de: esquerda 3 cm, direita 2,5 cm, superior 3 cm e inferior 3 cm



Quando o trabalho conducente à Tese tenha sido realizado com recurso a apoio
financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e do Fundo Social
Europeu (FSE) é obrigatório a indicação expressa na Tese da seguinte menção:
“Apoio financeiro da FCT e do FSE no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio”.

Nota: A tese pode ser redigida em língua estrangeira de reconhecida divulgação na
comunidade científica nacional e internacional, desde que acompanhada de adequado
resumo em português.
É aconselhável a apresentação dos anexos em suporte magnético de texto ou óptico
(CD-ROM)

