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LINHAS	ORIENTADORAS	DE	ELABORAÇÃO	DA	DISSERTAÇÃO,	

RELATÓRIO	DE	PROJETO	E	RELATÓRIO	DE	ESTÁGIO 
(documento aprovado na reunião do Conselho Científico de 22 de setembro de 2017, para 

vigorar a partir do ano letivo 2017/18) 

 

1. Indicações sobre o que deve ser feito no âmbito da elaboração da 

Dissertação, Trabalho de Projeto e Estágio e respetivos relatórios 

Nos termos do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

nº 63/2016 de 13 de setembro, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre integra um 

curso de especialização e uma dissertação de natureza científica ou um trabalho de projeto, 

originais e especialmente realizados para este fim, ou um estágio de natureza profissional 

objeto de relatório final. Tal também está previsto nos regulamentos dos diferentes ciclos de 

estudos conducentes ao grau de mestre na FEP.  

Na dissertação deve ser estudado um problema ou uma pergunta, relevante e bem motivada, 

no âmbito da ou das áreas científicas do ciclo de estudos, devendo ser também apresentada 

uma resposta. A dissertação é um documento escrito. 

O trabalho de projeto deve corresponder ao desenvolvimento de uma parte de um projeto de 

investigação científica, cujo tema se enquadre no âmbito da ou das áreas científicas do ciclo de 

estudos, ou ao desenvolvimento de um trabalho que resulte na criação de um produto, serviço 

ou resultado exclusivo, ou ainda na exploração e resolução de um problema colocado por uma 

organização, igualmente enquadrado no âmbito da ou das áreas científicas do ciclo de estudos. 

Do trabalho de projeto deve ser elaborado um relatório escrito. 

O estágio deve corresponder à realização de atividades tendo em vista o aprofundamento de 

competências profissionais e científicas, e que permitam estudar e apresentar uma resposta a 

um problema ou a uma pergunta, no âmbito da ou das áreas científicas do ciclo de estudos. 

Do estágio deve ser elaborado um relatório escrito que, nos termos do n.º 3 da cláusula 4ª do 

Regulamento de Estágios Curriculares aprovado pelo Conselho Executivo em 13.04.2016, deve 

conter: 

a) a identificação da função desempenhada e a descrição das questões técnicas e/ou 

atividades realizadas e o seu enquadramento na instituição e no departamento onde o estágio 

foi realizado; 

b) o devido enquadramento teórico que justifique as atividades desenvolvidas, através de uma 

adequada revisão da literatura; 
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c) a identificação, fundamentação e descrição das técnicas/metodologias/abordagens 

utilizadas para dar resposta aos problemas e/ou ações realizadas; 

d) aplicação das técnicas/metodologias/abordagens e respetiva análise dos resultados e/ou 

elementos de reflexão própria de autoavaliação do trabalho realizado; 

e) quando aplicável, com base nas ações executadas e nos resultados obtidos, recomendações 

teóricas e práticas para a entidade de acolhimento. 

A dissertação ou o relatório deve respeitar as normas em vigor na Faculdade de Economia (cf. 

ponto 3), não deve exceder  50 páginas, excluindo eventuais anexos, e deve ter a seguinte 

estrutura indicativa: introdução, enquadramento teórico com eventual revisão da literatura 

relevante, desenvolvimento do trabalho propriamente dito, conclusões e referências 

bibliográficas. 

Compete às Comissões Científicas dos Ciclos de Estudos, que podem delegar nos orientadores, 

dar a conhecer aos estudantes as linhas orientadoras e as normas contidas neste documento 

com o propósito de garantir o seu cumprimento. 

2. Objetivos da elaboração da dissertação, relatório de projeto ou 

relatório de estágio 

Aquando da avaliação da dissertação, relatório de projeto ou relatório de estágio, devem ser 

considerados pelo júri os seguintes objetivos genéricos para a obtenção do grau de mestre: 

i. Saber caracterizar o tema ou o problema em estudo e conceber metodologias para 

o seu tratamento e forma de resolução e/ou de interpretação crítica, incluindo 

eventual trabalho de campo e de recolha de dados primários e/ou secundários; 

ii. Demonstrar mestria na utilização das estruturas conceptuais e das ferramentas 

adquiridas durante o curso de especialização; 

iii. Demonstrar capacidade para, sob orientação, procurar e adquirir conceitos e/ou 

ferramentas adicionais que se mostrem úteis e/ou necessárias para o estudo do 

tema ou problema, e apresentar capacidade de adaptação e resiliência; 

iv. Saber apresentar os resultados de forma concisa, estruturada e com rigor 

académico. 

3. Normas de elaboração da dissertação, relatório de projeto e 

relatório de estágio 

Na redação e apresentação da dissertação, relatório de projeto ou relatório de estágio devem 

ser seguidas as seguintes normas: 

i. No caso dos ciclos de estudo lecionados em português, as dissertações, trabalhos 

de projeto e relatórios de estágio são redigidos em língua portuguesa ou em língua 

inglesa; 
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ii. No caso dos ciclos de estudo lecionados em inglês e no caso dos estudantes que 

frequentem a variante em inglês de um ciclo de estudos lecionado em português e 

inglês, as dissertações, trabalhos de projeto e relatórios de estágio são redigidos 

em língua inglesa; 

iii. As dissertações, trabalhos de projeto e relatórios de estágio são escritos em 

formato de papel A4, sendo o texto escrito em letra tipo Garamond, tamanho 12 

pt, a espaço e meio. Os títulos dos capítulos e ou de outras divisões devem ser 

escritos em bold, podendo ter tamanho superior a 12pt; 

iv. As margens superior e inferior são de 3 cm. A margem interior é de 3,5 cm e 

exterior de 2,5 cm; 

v. As notas ao texto devem ser de pé de página (e não de fim de capítulo), devem ser 

escritas no mesmo tipo de letra do corpo do texto, tamanho 10 pt, a um espaço, e 

devem ser numeradas sequencialmente; 

vi. As páginas são numeradas no rodapé, correspondendo a página número 1 ao 

início do texto do trabalho (geralmente a primeira página da Introdução ou do 

Capítulo 1); 

vii. Cada capítulo (ou outra divisão considerada) tem início numa nova página; 

viii. As equações ou outras expressões matemáticas que apareçam destacadas do 

texto (centradas numa linha própria) devem ser numeradas quando tal se revele 

necessário (por exemplo, se em partes diferentes do texto são feitas referências a 

essas expressões). A numeração deve ser sequencial dentro de cada capítulo ou 

dentro de cada divisão de capítulo, segundo o modelo (a.b), em que a se refere ao 

capítulo e b é o número da expressão; 

ix. As dissertações, trabalhos de projeto ou relatórios de estágio têm uma capa que 

obedece ao modelo da Universidade do Porto, conforme o Anexo I; 

x. As dissertações, trabalhos de projeto ou relatórios de estágio têm uma folha de 

rosto ou de apresentação que obedece ao modelo constante do Anexo II; 

xi. Após a folha de rosto, e antes do texto do trabalho propriamente dito, devem 

aparecer os seguintes elementos em páginas separadas (pela ordem aqui 

apresentada): 

a. Eventuais agradecimentos (elemento não obrigatório);  

b. Resumo (abstract) do trabalho, com um máximo de 300 palavras, em 

português e em inglês;  

c. Índice;  

d. Outros índices, tais como índice de figuras, índice de quadros ou tabelas, etc.  

e. A numeração de todas estas páginas iniciais é feita utilizando numeração 

romana minúscula. 

xii.  Notas complementares ao texto, por exemplo de exposição ou de metodologia, 

demonstrações matemáticas, etc, são consideradas apêndices e devem aparecer 

antes das referências bibliográficas; 

xiii. Dados ou bases de dados utilizados, o seu tratamento exaustivo, etc, são 

considerados anexos e devem aparecer depois das referências bibliográficas; 
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xiv. As referências bibliográficas são apresentadas no fim do trabalho, depois de 

eventuais apêndices e antes de eventuais anexos. As referências bibliográficas 

devem ser citadas e apresentadas seguindo o estilo APA. 

 


