A Dissertação de Mestrado deverá realizar-se na área científica em que se quer
obter o grau. Deve ter no mínimo 25 mil palavras e não deve ultrapassar as 40
mil, excluindo a bibliografia, com o texto dactilografado a dois espaços e as
notas de rodapé a um espaço. Cada dissertação deve incluir, na abertura, o
número aproximado de palavras. Não serão aceites excepções a este limite
superior de número de palavras. O corpo da tese deverá estar todo escrito na
mesma língua. As línguas originais das citações devem constar nas notas de
rodapé. As línguas admitidas para a elaboração da tese são o português, o
inglês, o espanhol e o francês. As teses nas línguas estrangeiras admitidas, estão
dependentes de que haja professor disponível para orientar o aluno na referida
língua e de que haja também a perspetiva de haver arguente português
disponível para arguir a tese. Durante as provas públicas, o aluno deverá estar
preparado para fazer a apresentação da tese e a sua discussão em português.
Na abertura, cada dissertação deve ainda conter um resumo em português e em
inglês que não pode ultrapassar as 300 palavras. O IEP é flexível em relação à
norma para referências bibliográficas adoptada requerendo-se apenas a
coerência da sua utilização ao longo de toda a tese.
Uma dissertação de Mestrado é antes de mais um levantamento do estado dos
conhecimentos e do conflito de pontos de vista na área temática abrangida pela
Tese, e não necessariamente a produção de um argumento original -- o qual só
deve ser exigido na Tese de Doutoramento.
Uma boa dissertação deve partir de um problema. Este deve ser definido com
exactidão e a sua importância deve ser justificada. A dissertação desenvolverse-á depois no levantamento do estado dos conhecimentos relevantes para a
discussão desse problema. Desejavelmente, uma boa dissertação de Mestrado
deve ser capaz de terminar com a identificação das principais alternativas
possíveis para responder à interrogação que colocou. A discussão crítica pode
ser esboçada na dissertação de Mestrado, mas é natural que ela só possa ser
satisfatoriamente desenvolvida de forma original numa Tese de Doutoramento.

Documentos Necessários à Entrega da dissertação de Mestrado

4
exemplares
da
dissertação
de
Mestrado
em
papel
- 2 exemplares da dissertação de Mestrado em suporte digital em PDF
pesquisável.
4
exemplares
do
Curriculum
vitae
- 1 carta do orientador a confirmar que a tese está em condições de ser
entregue
- Uma declaração assinada a autorizar arquivo da tese no repositório
institucional
da
UCP.

- Uma declaração de honra em como a tese é de sua autoria e todos os materiais
utilizados estão referenciados respeitando os direitos de autor.

