
O Terror de Dissertações Passadas!…



Dissertação de mestrado

É elaborada uma pergunta de partida e depois de uma análise da 
bibliografia científica (b-On, Science Direct, revistas de carácter 
científico) e de divulgação (Google e outras fontes):

• estuda o estado da arte percorrendo as várias escolas e/ou 
tendências, 

• analisa conceitos e definições, 

• compara modelos e processos, e após isso, 

• verifica a hipótese formulada na pergunta de partida com a 
verificação experimental, analítica ou sob a forma de caso de 
estudo ou mesmo escrevendo um estudo de caso. 

• sintetiza as principais conclusões e,

• identifica e propõe trabalho futuro.



O índice deverá ter os seguintes 
capítulos

Cap 1 – Introdução

Cap 2 – Estado da arte (resulta da revisão bibliográfica)

Cap 3 – Modelos e Processos (poderão ser dois capítulos diferentes)

Cap 4 – Descrição do modelo e/ou processo aplicado ao tema da 
dissertação

Cap 5 – Aplicação a um problema concreto ou um caso de estudo

Cap 6 – Conclusões e perspectivas futuras

Bibliografia e referências (atenção à NP405)

Anexos

Nas conclusões, para além da resposta à pergunta de partida e sua 
discussão, deverá estar explicitamente focada a contribuição do 
candidato para o assunto tratado.



O segredo do sucesso:

Disciplina



Revisão da Literatura

• Ler artigos científicos
(não se agarrem a outras dissertações,
por mais fácil e mesmo à medida que vos
pareçam)

• Tomar apontamentos dos textos lidos

• Manter a literatura organizada

Mendeley: Free reference manager and PDF 
organizer
https://www.mendeley.com/



Escrever Dissertação

•O segredo do sucesso:

• Disciplina

• Pragmatismo



Escrever Dissertação

• Em Português ou Inglês?

• Em Word ou LaTex?



Escrever Dissertação

• Ler muito bem as normas de apresentação da 
dissertação

• Ver
templates



Escrever Dissertação

• No final de Abril o grosso da dissertação tem de 
estar escrita!...



Boa sorte


