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NORMAS	COMPLEMENTARES	DE	ELABORAÇÃO	

DA	DISSERTAÇÃO	DE	MESTRADO	INTEGRADO	EM	MEDICINA	DENTÁRIA	

	

1.	Estrutura	da	dissertação	

A	dissertação	deve	ter	a	seguinte	sequência	de	apresentação:	

1.1. Capa	–	Deve	ser	de	cartolina	branca	com	letra	a	preto	e	deve	incluir,	nomeadamente,	o	

nome	da	Universidade	de	Lisboa	e	da	Faculdade	de	Medicina	Dentária,	o	logótipo	vertical	

da	 Universidade	 de	 Lisboa,	 o	 título	 do	 trabalho,	 o	 nome	 do	 estudante,	 o	 nome	 do	

orientador,	 a	 designação	 do	 domínio	 da	 dissertação	 (Medicina	 Dentária)	 e	 o	 ano	 da	

conclusão	 (ver	modelo	no	Apêndice	 I).	O	 logótipo	da	Universidade	de	Lisboa	pode	 ser	

obtido	em https://www.ulisboa.pt/info/logotipo-ulisboa-e-manual-de-normas.	
1.2. Folha	de	rosto	–	Igual	à	capa.	

1.3. Agradecimentos	 –	Opcionais.	 Deve	 ser	 feita	menção	 aos	 apoios	 financeiros	 recebidos	

(quando	aplicável):	

1.4. Resumos	–	Em	português	e	em	inglês	com	até	300	palavras	cada.	Quando	a	dissertação	

for	apresentada	em	inglês,	deve	ser	acompanhada	de	um	resumo	mais	desenvolvido	em	

português,	com	uma	extensão	compreendida	entre	1.200	e	1.500	palavras.	

1.5. Palavras-chave	–	Em	português	e	em	inglês	com	4	a	6	palavras-chave	cada.	As	palavras-

chave	 devem	 respeitar	 a	 terminologia	 usada	 no	 “Medical	 Subject	 Headings”	

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).	

1.6. Índice.	

1.7. Índices	de	quadros,	tabelas	e	figuras.	

1.8. Lista	de	abreviaturas.	

1.9. Texto	principal	–	Não	pode	exceder	as	30	páginas.	Ver	ponto	4	para	informações	

adicionais.	

1.10. Referências	bibliográficas	–	Ver	ponto	5	para	informações	adicionais.	

1.11. Apêndices	e	anexos	–	Se	existirem.	

Nota:	Por	acordo	entre	o	 estudante	e	o	 orientador,	a	dissertação	pode	ser	apresentada	com	a	

formatação	de	um	artigo	 científico,	 devendo	neste	 caso	 ser	 feita	 a	seguinte	menção	na	página	

seguinte	à	folha	de	rosto:	“Dissertação	formatada	de	acordo	com	as	normas	de	publicação	da/do	

[nome	da	revista	cujas	normas	de	publicação	foram	seguidas]”.	
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2.	Formatação	da	dissertação	

2.1.	A	formatação	da	dissertação	deve	obedecer	às	seguintes	regras	gerais:	

a) Fonte	Times	New	Roman,	tamanho	12pt,	cor	preta;	

b) Espaçamento	a	1,5	linhas;	

c) Margens	de	2,5	cm	nos	quatro	lados;	

d) Impressão	em	frente	e	verso;	

e) Cabeçalhos	(opcionais)	com	alinhamento	exterior	ou	centrado;	

f) Números	das	páginas	em	rodapé	(tamanho	9pt)	com	alinhamento	exterior	ou	centrado;	

2.2.	Com	exceção	da	folha	de	rosto,	que	deve	ser	contada,	mas	não	numerada,	as	páginas	iniciais	

(agradecimentos,	resumos,	palavras-chave,	índices	e	lista	de	abreviaturas)	devem	ser	numeradas	

usando	algarismos	romanos	minúsculos.	

2.3.	As	páginas	do	texto,	referências	bibliográficas,	apêndices	e	anexos	devem	ser	numeradas	de	

forma	contínua	usando	algarismos	árabes.	

2.4.	 Os	 quadros,	 tabelas	 e	 figuras	 diretamente	 relacionados	 com	 o	 texto	 devem	 ser	 inseridos	

juntamente	com	o	mesmo	e	devem	ser	numerados	de	acordo	com	a	ordem	de	menção	no	texto.	

2.5.	O	número	e	o	título	dos	quadros	e	tabelas	devem	ser	colocados	na	parte	superior	dos	mesmos.	

O	número	e	o	título	das	figuras	devem	ser	colocados	na	parte	inferior	das	mesmas.	

2.6.	As	figuras	utilizadas	podem	ser	originais,	adaptadas	ou	copiadas.	No	caso	de	serem	adaptadas,	

deve	ser	 feita	essa	 indicação,	com	referência	à	publicação	original	–	 “Adaptado	de	________”.	As	

figuras	copiadas	carecem	de	autorização	pelo	detentor	dos	direitos	de	publicação	e	deve	ser	feita	

a	indicação	–	”Reproduzido	de	__________,	com	autorização	do	autor”)	

2.7.	As	secções	dentro	de	cada	capítulo	devem	ser	numeradas	com	numeração	árabe	(1,	1.1,	2,	2.1,	

2.1.1,	etc.).	

	

3.	Exemplares	em	suporte	digital	

a) Juntamente	 com	 o	 exemplar	 da	 dissertação	 em	 suporte	 de	 papel,	 o	 estudante	 deve	

entregar	um	exemplar	em	formato	digital	não	editável	(ficheiro	PDF).	

b) O	 ficheiro	 PDF	 deve	 ser	 nomeado	 de	 acordo	 com	 o	 seguinte	 exemplo:	

Dissertação_MIMD_António_Silva_2019-2020.PDF	

	

4.	Texto	principal	
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4.1.	Dissertações	na	modalidade	“trabalho	de	investigação”:	

a) Introdução	–	Breve	revisão	da	literatura	considerada	relevante	para	o	tema	do	trabalho.	

b) Objetivos	 –	 Clara	 descrição	 dos	 objetivos	 do	 trabalho	 apresentando,	 sempre	 que	

adequado,	as	hipóteses	experimentais.	

c) Material	e	métodos	–	Descrição	do	desenho	experimental,	da	população,	da	amostra,	dos	

materiais,	das	variáveis,	dos	métodos	de	recolha	de	dados	e	de	análise	estatística.	

d) Resultados	–	Descrição	dos	resultados	de	forma	clara	e	concisa,	evitando	duplicação	de	

informação	 no	 texto,	 tabelas,	 quadros	 ou	 figuras.	 Os	 resultados	 estatisticamente	

significativos	 devem	 ser	 acompanhados	 pelo	 valor	 de	 probabilidade	 respetivo	 (p).	 Os	

elementos	 gráficos	 (quadros,	 tabelas	 e	 figuras)	diretamente	 relacionados	 com	 o	 texto,	

devem	ser	inseridos	juntamente	com	o	mesmo.	

e) Discussão	–	Discussão	dos	resultados	obtidos,	relacionando-os	com	a	literatura	disponível	

mais	 relevante	 e	 destacando	 a	 eventual	 originalidade	 das	 observações	 realizadas.	 As	

limitações	 do	 trabalho	 devem	 ser	 identificadas.	 Podem	 ser	 sugeridos	 temas	 alvo	 de	

estudos	futuros.	

f) Conclusões	–	Apresentar	de	forma	concisa	as	principais	conclusões	a	retirar	do	estudo.	As	

conclusões	deverão	ser	condizentes	com	os	objetivos	e	suportadas	pelos	resultados.	

4.2.	Dissertações	na	modalidade	“trabalho	de	apresentação	de	caso(s)	clínico(s)”:	

a) Introdução	–	Breve	revisão	da	 literatura	relevante	para	a	situação	apresentada.	 Incluir	

referencias	aos	vários	métodos	de	tratamento	existentes.	

b) Descrição	do	caso	–	Descrição	do	paciente	(idade,	sexo,	etc.),	da	patologia	encontrada	e	de	

possíveis	 antecedentes	 médicos	 ou	 dentários.	 Descrição	 do	 método	 de	 tratamento	

utilizado,	 o	 qual	 deverá	 ser	 detalhadamente	 descrito	 e	 justificado.	 Apresentar	 os	

resultados	do	tratamento	e	o	tempo	de	follow-up.	Os	elementos	gráficos	(quadros,	tabelas	

e	figuras)	diretamente	relacionados	com	o	texto,	devem	ser	inseridos	juntamente	com	o	

mesmo.	

c) Discussão	 e	 conclusões	–	Comentários	às	 vantagens	 e	desvantagens	 apresentadas	pelo	

tratamento	seguido.	Apresentar	contraindicações,	caso	existam.	O	texto	deste	capítulo	não	

deverá	ser	uma	mera	repetição	dos	capítulos	anteriores.	

4.3.	Dissertações	na	modalidade	“trabalho	de	revisão”:	

a) Introdução	–	Breve	revisão	da	literatura	considerada	relevante	para	o	tema	do	trabalho,	

terminando	 com	uma	 clara	descrição	dos	objetivos	do	 trabalho	de	 revisão	 formulados	

como	uma	questão.	
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b) Metodologia	–	Identificação	das	palavras-chave	e	bases	de	dados	consultadas.	Descrição	

das	 estratégias	 de	 procura,	 dos	 critérios	 para	 seleção	 dos	 artigos	 e	 da	 metodologia	

utilizada	para	analisar	os	respetivos	resultados.		

c) Resultados	 –	 Síntese	 dos	 resultados	 encontrados	nos	 artigos	 selecionados,	 incluindo	a	

análise	crítica	dos	mesmos.	

d) Conclusões	–	Apresentação	das	conclusões	expressas	na	forma	de	uma	resposta	à	questão	

inicial.	

Nota:	Nas	dissertações	realizadas	na	modalidade	“trabalho	de	revisão”	deve	ser	incluída	

no	título	da	dissertação	a	menção	“Revisão	narrativa”	ou	“Revisão	sistemática”,	conforme	

o	caso.	

	

5.	Referências	bibliográficas	

a) As	fontes	citadas	devem	ser	identificadas	no	texto.	

b) As	 referências	 bibliográficas	 apresentadas	 no	 final	 da	 dissertação	 devem	 ser	 todas,	 e	

apenas,	as	que	foram	citadas	no	texto.		

c) Para	as	citações	no	texto	devem	ser	seguidas	as	seguintes	regras:		

i. A	cada	fonte	citada	é	atribuído	um	número	sequencial	segundo	a	ordem	de	citação	no	

texto,	usando	numeração	árabe;	

ii. Se	a	fonte	é	citada	mais	do	que	uma	vez,	é	usado	o	mesmo	número;	

iii. Os	 números	 são	 colocados	 com	 formatação	 superior	 à	 linha	 (superscript),	 entre	

parênteses	curvos,	antes	das	vírgulas	ou	ponto	e	vírgulas	e	após	os	pontos	finais	ou	

dois	pontos;	

iv. Ao	 citar	mais	 do	 que	 uma	 fonte	 em	 simultâneo,	 os	 números	 não	 sequenciais	 são	

separados	por	 vírgulas	 e	 os	 sequenciais	por	 travessão.	Não	 são	 colocados	 espaços	

entre	as	vírgulas	ou	travessões.	Exemplo:	(1,5,6-8)	

d) Para	 a	 formatação	 das	 referências	 bibliográficas	 devem	 ser	 utilizadas	 as	 normas	

Vancouver	 ou	 da	 National	 Library	 of	 Medicine	 (NLM),	 disponíveis	 para	 consulta	 em	

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.	 As	 referências	 devem	 ser	

ordenadas	numericamente.	

	

As	presentes	normas	entram	em	vigor	a	partir	do	ano	letivo	de	2019/2020.	

	

Aprovado	pelo	Conselho	Científico	da	FMDUL	em	05	de	fevereiro	de	2020.	
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APÊNDICE	I	–	MODELO	DE	CAPA	(E	FOLHA	DE	ROSTO)	DA	DISSERTAÇÃO	

 

Universidade de Lisboa 

Faculdade de Medicina Dentária 

 

[Título da dissertação] 

 

 

[Nome do estudante] 

 

 

Orientador(es): 

[Nome do orientador] 

[Nome do coorientador (se existir)] 

 

 

Dissertação 

Mestrado Integrado em Medicina Dentária 

[Ano] 

(14pt) 

(16-18pt) 

(14-16pt) 

(11pt) 

(14pt) 


