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Prazos e Procedimentos para entrega da versão definitiva da Dissertação, do Trabalho 

de Projeto ou do Relatório de Estágio  

 
Prazo: 30 dias após a realização das Provas Públicas 
 
Procedimento: 
 
1. A versão definitiva da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio 

será entregue no Serviço Pedagógico de 2º Ciclo nos termos constantes do anexo I, sendo 

acompanhada pelo parecer final emitido pelo orientador (impresso 8). 

 

2. Devem ser entregues dois exemplares em suporte digital( usb ou cd) e um exemplar 

policopiado, devendo constar na capa e na primeira página o nome do Instituto e da instituição 

que concede o grau, o título da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio, o 

nome do orientador e do co-orientador, quando exista, e a constituição do júri.  

 

3 – A estrutura do documento segue as normas definidas no Manual de Elaboração de 

Dissertações (anexo C1), nas orientações para elaboração de trabalho de projeto (anexo 

D), e nas orientações para elaboração de Relatório de estágio (anexo E). 

 

4 – A versão definitiva da Dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório de estágio 

tem de ser impressa de um só lado e com encadernação a quente, capa com brilho e a 

cores. 
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Exmo. Senhor 

Presidente do Instituto Superior Contabilidade e Administração de Lisboa 

 
 
1- A preencher pelo aluno 
 

(Nome) ___________________________________________________________________________________________ 

residente_________________________________________________________________________________________ 

Codigo-Postal_______________________telefone:_____________________telemóvel:_______________ 

e-mail: ____________________________________ aluno n.º ______________, inscrito no presente ano letivo 

no 2º ano do mestrado em _______________________________________________________________________, 

vem por este meio apresentar, de acordo com o estipulado no artigo 19º do Regulamento dos Cursos 

de 2º Ciclo, a seguinte documentação: 

 

- 2 (dois) exemplar em suporte digital (usb ou cd) e 1 (um) exemplar policopiado, 

devendo constar na capa e na primeira página o nome do Instituto e da 

instituição que concede o grau, o título da dissertação, do trabalho de projeto ou 

do relatório de estágio, o nome do orientador e do co-orientador, quando exista, e 

a constituição do júri.  

 (a) Riscar o que não interessar. 

 

Sendo obrigatório o depósito da minha dissertação no Repositório Científico do IPL, conforme o n.º 

1 do art.º 50 do Decreto-lei n.º 115/2013, declaro que não coloco restrições ou embargo à 

colocação da minha dissertação no Repositório Científico do IPL.     

 

 

Lisboa, _____ de_________________ de 20_____. 

 
Assinatura_________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 

Declaro para os devidos efeitos que a dissertação de mestrado em 

_____________________________________________________________do/aluno(a) 

_________________________________________________________________________ 

intitulada _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

 está concluída e em condições de ser aceite como a versão definitiva. 

 

Lisboa, ____ de _________________de 20____. 

 

 

       O Orientador 

 

 

     __________________________________ 

 

     __________________________________ 
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