Checklist - Organização e Formatação da Dissertação 2015
- ORGANIZAÇÃO
1. Capa e lombada com encadernação simples na (VERSÃO PROVISÓRIA), por ex: térmica
ou argolas. Na VERSÃO DEFINITIVA deve seguir as regras previstas nas normas para a
formatação das teses de Mestrado e Doutoramento da Universidade do Minho;
2. A primeira página (frente), sem numeração, corresponderá à folha de rosto e
identificará o Título, o aluno e o(s) orientador(es);
3. As páginas segunda, quarta, sexta e décima devem ser deixadas em branco,
considerando impressão em frente e verso;
4. Na terceira página (frente), em numeração romana minúscula, devem constar os
Agradecimentos (se aplicável) que não devem ultrapassar as 500 palavras;
5. Nas quinta e sétima páginas (frente) devem constar duas versões do resumo, e 5
Palavras-Chave, uma em Português e outra em Inglês (extensão máxima de 400 palavras);
6. Índice - Na nona página (frente) deve constar o índice geral do documento apresentado;
8. Na décima primeira página (frente) deve constar o índice de figuras (caso se aplique), a
que se seguirá ao índice de quadros (caso se aplique);
9. Na primeira página de frente, após os índices, deverá começar o corpo do texto
propriamente dito. Iniciando nova numeração de páginas e adoptando numeração árabe;
10. Texto principal que não deverá ultrapassar 80 páginas (este número máximo de
páginas é indicativo, ficando à consideração do Orientador validar a dimensão final do
documento) e deve integrar os seguintes elementos:
- Introdução;
- Revisão do estado de arte;
- Metodologia da investigação;
- Objeto de Estudo;
- Conclusões.

11. Após o texto principal devem ser listadas as Referências Bibliográficas;
12. Pode ainda ser apresentada uma lista de Sites consultados (se aplicável) - lista com a
indicação dos endereços web dos sites consultados com data em que os mesmos foram
consultados;
13. Por último devem seguir os anexos, se existirem, que não devem ultrapassar as 25
páginas (este número máximo de páginas é indicativo, ficando à consideração do
Orientador validar a dimensão final do documento);

- FORMATAÇÃO
1. O texto deverá ser redigido em formato A4, orientação portrait, com as margens
esquerda e direita de 2cm e superior e inferior de 2,5cm, ficando ainda uma margem de
1cm para a encadernação (pelo que a margem esquerda deve ter no total 3cm);
2. Recomenda-se que o corpo do texto seja impresso em frente e verso, que tenha o tipo
de letra de 12pt em letra tipo times new roman, e de 8pt para a letra das notas de rodapé.
O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5;
3. Deve ser colocada uma linha de separação entre os parágrafos. O texto deve iniciar à
esquerda do parágrafo sem avanço;
4. Com exceção da primeira página que não deve ser numerada, as restantes páginas
devem ser numeradas de acordo com os seguintes critérios:
4.1 - as páginas iniciais (agradecimentos, resumo e índices) devem ser numeradas usando
numeração romana minúscula;
4.2 - as restantes páginas do texto principal devem ser numeradas em algarismos árabes,
reiniciando a numeração.
5. Os títulos e subtítulos devem ser numerados de uma forma decimal e através de
algarismos árabes. Devem ter uma dimensão de 14pt, salientados a negrito, com um
espaçamento de 12pt a seguir;
6. Os títulos principais devem ser escritos em letra maiúscula e os títulos secundários
devem ser escritos em letra maiúscula a 1ª letra e minúscula as restantes;
7. Antes de um título principal devem ser deixadas duas linhas em branco (mesmo que seja
no início da página) e antes de um título secundário deve ser deixada uma linha em
branco;
8. As Figuras e os Quadros devem ser centrados no texto e numerados;
9. Os títulos das Figuras devem ser colocados abaixo das mesmas e devem ter uma
dimensão de 12pt, com um espaçamento de 6pt antes e a seguir;
10. Os títulos das Quadros (ou Tabelas) devem ser colocados acima dos mesmos e devem
ter uma dimensão de 12pt, com um espaçamento de 6pt a seguir;
11. As equações devem ser centradas no texto e numeradas.
A numeração deve fazer-se na mesma linha da equação, através de um número, e
algarismo árabe, colocado entre parêntesis e alinhado à direita;
12. Fica ao critério do aluno adotar um cabeçalho e/ou rodapé personalizado, no entanto,
se adotar, deve ser mantida a fonte do texto principal e reduzindo o tamanho da letra para
10pt;

