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ESEC, dezembro de 2020 



As normas de formatação para as dissertações/projeto/relatórios de estágios de mestrado da 

ESEC descritas neste documento serão acompanhadas dos documentos em formato word, que 

permitirão ao discente uma construção adequada do trabalho.  

Estes ficheiros poderão ser encontrados na página da ESEC, em: A ESEC/Serviços/Gabinete de 

Mestrados/Dissertações/ Trabalhos projecto / Relatórios de estágio ou diretamente em: 

https://www.esec.pt/esec/servi%C3%A7os/gm-gabinete-de-mestrados/dissertacoes-

trabalhos-projecto-relatorios-de-estagio.  

 

 

 

As dissertações/projeto/relatórios de estágios de mestrado devem ter exatamente o tamanho 

A4 e seguir os parâmetros definidos neste documento. 

 

https://www.esec.pt/esec/servi%C3%A7os/gm-gabinete-de-mestrados/dissertacoes-trabalhos-projecto-relatorios-de-estagio
https://www.esec.pt/esec/servi%C3%A7os/gm-gabinete-de-mestrados/dissertacoes-trabalhos-projecto-relatorios-de-estagio


1. CAPA 

As capas são maioritariamente em fundo laranja, com o logotipo da ESEC em fundo branco, no 

canto superior esquerdo.  

a) Cores: 

  Laranja: Pantone Orange 021 c  

b) Tipo de letra:  

 Para o título: Calibri Bold, tamanho 20pt; 

 Para a restante informação: Calibri, tamanho 12pt 

c) A capa deve conter: 

 o título da dissertação/projeto/relatório de estágio; 

 o nome do Departamento em que o curso se insere; 

 o nome do mestrado (Mestrado em:…) 

 o nome completo do candidato; 

 o ano civil das provas públicas (versão definitiva) ou ano civil da submissão (versão 

provisória); 

 

2. MIOLO (texto) 

2.1. Verso da capa 

Da página de título devem constar os seguintes elementos: 

a) o logótipo da Escola alinhado à esquerda. Integra o logótipo, para além do símbolo, o 

lettering identificativo da Escola Superior de Educação de Coimbra; 

b) o nome completo do candidato, centrado; 

c) o título da dissertação/projeto/relatório de estágio, centrado; 

d) o nome do curso, especialidade (caso exista) e departamento em que o curso se insere, 

centrado; 

 

 

 

 



No caso da versão provisória: 

a) a indicação: “Trabalho realizado sob a orientação do(a) Professor(a)”, seguida do nome 

completo do orientador, bem como do seu grau académico, texto justificado à esquerda; 

b) o mês e ano de submissão da dissertação/projeto/relatório de estágio, justificado à 

esquerda. 

 

No caso da versão definitiva: 

a) a constituição do júri, com indicação do grau académico e nome dos membros, texto 

justificado à esquerda; 

b) o mês e ano das provas públicas da dissertação/projeto/relatório de estágio, justificado à 

esquerda. 

 

2.2. Da primeira página deverão constar quando aplicável: 

a) os agradecimentos do autor; 

b) a menção ao apoio financeiro. 

 

2.3. Da segunda página (ou primeira, no caso da inexistência de agradecimentos ou referência 

a apoio financeiro) constará o título, o resumo da dissertação/projeto/relatório de estágio com 

um máximo de 1500 caracteres (1 página) e as palavras-chave. O resumo e keywords em inglês 

deverão ser apresentados no verso desta folha. 

 

2.3.1. No caso dissertação/projeto/relatório de estágios redigidas em língua estrangeira, que 

são apenas possíveis após autorização expressa do Conselho Técnico Científico, é obrigatória a 

inclusão do título e resumo em português. 

 

2.4. Após a folha do resumo surge a página de sumário, as listas de abreviaturas, as siglas, 

figuras e símbolos de ilustrações, tabelas, etc., quando aplicável. 

 



2.5. À exceção da capa e verso da capa, que não deverão ser numeradas, todas as páginas 

deverão conter a seguinte numeração: 

a) as páginas iniciais ou preliminares (agradecimentos, resumos, índice, etc.) devem ser 

numeradas em algarismos romanos; 

b) o corpo do texto e anexos devem ser numerados de forma contínua em algarismos árabes, 

ou seja, esta numeração deverá iniciar na introdução.  

 

2.6. Corpo de texto 

 

a) Cor: fundo branco com tipo de letra preta; 

b) Tipo de letra: Calibri, com tamanho 11pt e espaçamento entre linhas de 1.5pt; 

c) Margens: quatro centímetros na margem superior e esquerda e três centímetros nos 

restantes lados; 

d) Título de Capítulo: tipo letra capitalizado (em maiúsculas), verticalmente centrada e 

isolados do restante texto (página branca, sem mais texto).  

e) Títulos: negrito (Bold); caso se justifique, títulos com hierarquia principal (ex: 1., 2., 3.) 

poderão começar na página seguinte. 

f) Cabeçalhos e rodapés: tamanho de letra com 8pt; 

g) Títulos de figuras/imagens/tabelas: tamanho de letra com 8pt a negrito (Bold); 

h) Legendas e notas de rodapé: tamanho de letra com 8pt; 

i) Limite máximo de páginas: de acordo com a informação do Regulamento da Unidade 

Curricular. 

j) Cabeçalho: deverá conter nas páginas pares “Escola Superior de Educação | Politécnico de 

Coimbra” alinhado à esquerda, e “Mestrado em (+ nome do mestrado)” nas páginas impares 

com o alinhamento à direita. 

k) Rodapé: deverá conter o número de página do documento, sendo que: em páginas impares 

o número de página deverá ser alinhado à direita do documento; em páginas pares o 

número de página deverá ser alinhado à esquerda. 

 

 

 



 


