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Nota Prévia

O presente documento tem por finalidade estabelecer normas tipográficas, de apresentação
e redação, orientadoras para os trabalhos de investigação escritos, realizados no âmbito do
Mestrado em Direito e Segurança, a decorrer na Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa e no Instituto de Estudos Superiores Militares
As normas indicadas exigem o complemento dos conteúdos das NEP ACA 10 e ACA 18
do IESM.
Sem prejuízo de outras indicações, dos Professores de cada uma das Unidades
Curriculares, as normas expostas aplicam-se de forma transversal aos trabalhos escritos a
realizar.
No primeiro ponto, aborda-se, de forma concisa, os aspetos gerais, para de seguida
dirigirmos o enfoque para o formato do texto. Por fim, apresentamos dois Anexos (folha de
rosto principal e folha de rosto secundária).

Normalização de trabalhos escritos.

Índice Geral

Nota Prévia

1.

ASPETOS GERAIS ..................................................................................................... 2

2.

FORMATO DO TEXTO ............................................................................................. 3
a.

Texto .......................................................................................................................... 3

b.

Folha de rosto principal ........................................................................................... 3

c.

Folha de rosto secundária ........................................................................................ 4

d.

Dimensão dos trabalhos ........................................................................................... 4

e.

Anexos e apêndices ................................................................................................... 4

f.

Paginação ................................................................................................................... 4

g.

Corpo do trabalho: formatos de fontes e parágrafos ............................................ 4

h.

Corpo do trabalho: formatos de fontes e parágrafos ............................................ 4

UNL| FD|IESM 19 de Março de 2014

Mestrado em Direito e Segurança

1/10

Normalização de trabalhos escritos.

1. ASPETOS GERAIS

Os trabalhos de investigação escritos realizados no âmbito do Mestrado em Direito e
Segurança são redigidos na versão oficial de Microsoft Word ou processador de texto
equivalente. Em termos gerais, todos os trabalhos são compostos por três partes:
 A parte que integra a capa, folhas de rosto, dedicatória, agradecimentos, resumos,
índices, lista de abreviaturas;
 A que integra o corpo do trabalho que se inicia com a introdução e finda com as
conclusões;
 A última parte que inclui a bibliografia, os anexos e apêndices e contracapa.
A ordenação dos elementos integrantes dos trabalhos é a seguinte:
 Capa (transparente - acetato);
 Folha de Rosto principal;
 Folha de Rosto secundária (a inserir caso exista orientador opcional);
 Dedicatória numa só página (opcional);
 Agradecimentos numa só página (opcional);
 Resumo em português;
 Resumo em inglês (abstract);
 Índices (geral, seguido de tabelas, quadros, figuras);
 Lista de Abreviaturas (se for o caso);
 Corpo do trabalho (Introdução, Desenvolvimento e Conclusão);
 Bibliografia;
 Apêndices (texto do autor) e anexos (partes de trabalhos realizados por outros
autores). Os apêndices e os anexos não podem exceder as 10 páginas;
 Contracapa (em branco).
As impressões são em papel A4 branco, com 80 gramas com encadernação a quente.
Deverão ser entregues dois exemplares impressos e a versão digital, de cada trabalho, até
31 de agosto do ano de conclusão do CPOS, na AEEGNR/IESM.
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Normalização de trabalhos escritos.

2. FORMATO DO TEXTO

a. Texto
Na redação dos trabalhos as indicações de formatação respeitam o descrito na NEP
ACA 18 do IESM.
b. Folha de rosto principal
A folha de rosto, conforme o Anexo A, deve incluir uma moldura e obedecer à seguinte
informação, exposta pela seguinte ordem, de cima para baixo:
 Inserção no topo o logótipo da Universidade Nova de Lisboa (tamanho do
símbolo: altura, absoluta 3,12 cm, largura absoluta 4,19 cm; escala: altura 74%;
largura 66%) e do IESM (com as dimensões equivalentes);
 Identificação da Universidade – dizeres “Universidade Nova de Lisboa”
(centrado em relação às margens, abaixo do logótipo), fonte Times New Roman,
negrito, tamanho 14);
 Identificação da Faculdade – dizeres “Faculdade de Direito” (centrado em
relação às margens, abaixo da identificação da Universidade) fonte Times New
Roman, negrito, tamanho 12);
 Símbolo que identifica o Mestrado em Direito e Segurança (centrado em relação
às margens, abaixo da identificação da Faculdade. Tamanho do símbolo: altura,
absoluta 3,2 cm, largura absoluta 4,2 cm; escala: altura 70%; largura 71%);
 Título do Trabalho (centrado, abaixo da expressão “Trabalho de Investigação
Individual”) fonte Times New Roman, negrito, sublinhado, tamanho 18);
 Autor (nome alinhado a 2 cm, da margem esquerda, abaixo do título do
trabalho), fonte Times New Roman, tamanho 12. O Posto é colocado entre
parêntesis);
 Professor responsável pelo Mestrado – Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia
(fim da página, alinhado a 2 cm, da margem esquerda, abaixo do autor, fonte
Times New Roman, tamanho 12);
 Lisboa, ano (fim da página centrado, fonte Times New Roman, tamanho 12).
A todos os Oficiais será distribuído um ficheiro informático com o modelo padrão
das folhas de rosto. Neste documento existem campos inalteráveis, restando
preencher os campos possíveis (Título do trabalho; nome do autor; Professor
responsável – Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia e data).
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Normalização de trabalhos escritos.

c. Folha de rosto secundária
Só deverá ser inserida caso o discente tenha optado por apresentar orientador.
Deverá obedecer às mesmas normas da folha de rosto, exceto a moldura e com
referência do orientador, caso exista, no mesmo lugar e referido nos mesmos moldes que o
professor responsável, conforme Anexo B.

d. Dimensão dos trabalhos
O corpo do trabalho deve ter cerca de vinte páginas.

e. Anexos e apêndices
Conforme a NEP. ACA 18 do IESM.

f. Paginação
Conforme a NEP. ACA 18 do IESM.

g. Corpo do trabalho: formatos de fontes e parágrafos
Conforme a NEP. ACA 18 do IESM.

h. Corpo do trabalho: formatos de fontes e parágrafos
Conforme a NEP. ACA 18 do IESM.
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Normalização de trabalhos escritos.

Anexo A (Folha de rosto principal) à normalização de trabalhos de investigação escritos.
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Anexo B (Folha de rosto secundária) à normalização de trabalhos de investigação escritos.
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