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assunto

Capas das teses de doutoramento e dissertações de mestrado da Universidade do Porto

As capas das teses de doutoramento e dissertações de mestrado da Universidade do Porto foram

recentemente revistas, para dar resposta a dificuldades veiculadas por diversos setores da Universidade.

O modelo que agora se apresenta, e que poderá ser consultado em http://manualdeimagem.up.pt, foi

aprovado pela U. Porto, com a concordância dos diretores das faculdades e, como tal, deverá ser o único

ativo a partir do momento em que os serviços competentes tenham dele conhecimento. Este modelo não
deverá ser sujeito a alterações, ou seja, não lhe deverão ser adicionados ou subtraídos quaisquer
elementos, para além dos previstos nas normas gráficas.

Na página web, acima referida, encontram-se pré-formatos para as capas de todos os cursos de pré-
graduação da U.Porto, organizados conforme o curso seja ministrado por uma só faculdade,
cooperativamente por diversas faculdades ou por distintas instituições de ensino superior. Também estão
disponíveis pré-formatos para capas de CD.

Os ficheiros gráficos estão no formato lnDesign (um ficheiro editável com a extensão indd), acompanhado
de um ficheiro Acrobat (extensão pdf) para visualização. É esperado que os serviços de reprografia ou
empresas gráficas, que se encarregam profissionalmente deste tipo de edições, possuam aplicações
informáticas compatíveis, uma vez que a experiência anterior indicou que a disponibilização de ficheiros de
aplicações que não são específicas para trabalhos gráficos (como o Word ou o PowerPoint), levantava mais
problemas do que os que resolvia.

O Serviço de Comunicação e Imagem prestará os esclarecimentos necessários à implementação deste g
modelo e integrará, neste, situações não previstas. Para esse efeito, foi criada, na secção relativa às capas g
de pós- graduação do manual de imagem ‘online’, uma página de perguntas frequentes (FAQ), que será ‘

progressivamente enriquecida com as respostas às situações colocadas.

?

Para esclarecimentos sobre o modelo gráfico, deverão contactar:
Paulo Gusmão Guedes
Universidade do Porto — Reitoria
Serviço de Comunicação e Imagem
E-mail: pgusmao@reit.up.pt
Tel: 22 040 80 74

Para questões de índole académica, deverão contactar:
Universidade do Porto — Reitoria
Serviço de Formação e Organização Académica
Email: formacao@reit.up.pt

Com os melhores cumprimentos,

O Vice-Reitor

(Pedro Nuno Teixeira)
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