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Informação 

Alteração de Prazos e Procedimentos para Registo da Proposta 

de dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio  

 

Os alunos inscritos no ano letivo 2019/20 em 2 unidades curriculares e na UC  

Dissertação, Trabalho de projeto ou Relatório de estágio, podem proceder à 

entrega da proposta de trabalho, para registo. 

Foi aprovado no Concelho técnico cientifico de 16/10/2019 a seguinte redação ao 

Regulamento de cursos de 2º ciclo ponto 2 do artigo 10º “Os alunos que não 

completaram a parte escolar por não terem obtido aprovação a, no máximo, duas 

unidades curriculares, podem entregar o projeto de dissertação e entregar a sua 

dissertação na data prevista, estando, no entanto, a marcação de provas públicas 

dependente do lançamento das notas que completam a parte escolar do mestrado” 

 

 

Procedimento: 

 
A proposta de Dissertação, Trabalho de projeto ou Relatório de estágio tem de ser entregue 

no Serviço Pedagógico de 2º Ciclo a fim de ser registada e acompanhada dos impressos 

Impressos 1 e 2 (anexo). 

 ► A proposta e os impressos podem ser enviados via email através do “FileSender”: 

https://filesender.fccn.pt/ 

 (deverão aceder ao link fazendo o “login” com os dados de acesso ao email institucional  

e enviar a documentação para o email - gm@iscal.ipl.pt) 

► A proposta e os impressos podem ser entregues presencialmente na Divisão Académica 

do ISCAL (o documento referente á Proposta de Dissertação, trabalho de Projeto ou 

Relatório de Estágio é entregue em formato digital (pdf.) em (USB ou CD) os impressos 

são entregues em suporte papel. 

 
► Os alunos que não tenham orientador entregam apenas o impresso 1 

- Não são aceites Propostas sem inscrição valida no ano letivo 

- Não são aceites  Propostas sem o impresso 2 assinado pelo Orientador proposto  

 

 
 

► Procedimentos administrativos: 

https://filesender.fccn.pt/
mailto:gm@iscal.ipl.pt
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Após o termino do prazo o Serviço Pedagógico de 2º ciclo enviará, no prazo máximo de 10 
dias úteis, para os Diretores de Mestrado as propostas de Dissertação, Trabalho de projeto 
ou Relatório de estágio, rececionadas. 
Após aprovação pelo Diretor de Mestrado o aluno será notificado da decisão, até ao prazo 
máximo de 30 dias, este prazo poderá ser alargado para 60 dias em caso de nomeação de 
Orientador. 
 

 

 

Norma de Apresentação da proposta de Dissertação, Trabalho de projeto ou 

Relatório de estágio: (documento em pdf.) 

 

1 – Capa e folha de rosto, contendo: 
 Nome e logótipo do ISCAL; 
 Título; 
 Nome do autor; 
 Identificação da proposta de dissertação, trabalho de projeto ou relatório de 

estágio; 
 Designação do Mestrado; 
 Orientador(es); 
 Local e data (mês, ano). 

 
2 – Resumo em português com um máximo de 150 (cento e cinquenta) palavras, 
acompanhado de 3 (três) a 6 (seis) palavras-chave. 
 
3 – Texto, entre 6 (seis) a 10 (dez) páginas que deverá conter, no mínimo, os 
seguintes elementos: 

  Relevância do tema proposto, quer em termos científicos, quer para a 
prática empresarial; 

  Objeto da investigação; 
  Objetivos da investigação; 
  Metodologia de investigação proposta; 
  Algumas referências bibliográficas. 

 
4 – Formatação 

 Tipo e tamanho de letra: Times New Roman, 12 
 Espaçamento: 1,5 
 Margens: 3,5 cm à esquerda e 2,5 cm nos restantes lados. 
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Impresso 1 – Dissertação/Trabalho de 
Projeto/Relatório de Estágio 

 

Exmo. Senhor 

Presidente do Instituto Superior Contabilidade e Administração de Lisboa 

 

(Nome)_________________________________________________________________________________________________ 

residente _____________________________________________________________________________________________ 

Cod.Postal___________________________________telefone:_________________telemóvel:________________________ 

e-mail:__________________________________________ aluno n.º _________________, inscrito no presente ano letivo 

no 2.º ano do curso de 2.º Ciclo, mestrado em ____________________________________________________________, 

vem comunicar/solicitar que: 

 

o Orientador da sua Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (a) do 

Tema:____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

é o Professor (nome)________________________________________________________________________. 

 

lhe seja designado Orientador para a Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (a) do 

Tema: ___________________________________________________________________________________  

(a) Riscar o que não interessar. 

 
 

Pede deferimento, 

 

 

Lisboa, ____ de __________________ de 20_______ 

  

 

Assinatura_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Miguel Bombarda, 20   

1069-035  LISBOA 

Tel.:  21 798 45 00             Fax:  21 797 70 79 

http://www.iscal.ipl.pt 
 

 



 
 

 4 

 
 

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 

apresentar ao Diretor do mestrado o seu Projeto de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio 

(a) :  

          Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (a) subordinado ao tema: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

         Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (a) Reformulado subordinado ao tema: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(a) Riscar o que não interessar. 

         

Lisboa, _____de_________________ de 20____. Assinatura_________________________________________________ 

    

2- A preencher pelo docente orientador 

A Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (a) supracitado 
(a) Riscar o que não interessar. 

 

                 

           reúne as condições para ser aceite.   

 

           deve ser reformulado de acordo com:  
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Lisboa, _____de_________________ de 20____. 
 

 

 

Assinatura___________________________________________________    

 

 

 

 

Av. Miguel Bombarda, 20   

1069-035  LISBOA 

Tel.: 21 798 45 00             Fax:  21 797 70 79 

http://www.iscal.ipl.pt 

 


