
Submissão e depósito legal das dissertações de mestrado 

(De acordo com o artigo 50.º do DL n.º 74/2006 de 24 de Março) 

A ser incluído na revisão das Normas Regulamentares dos Mestrados 

 

1. No início de cada ano lectivo, a Comissão Técnico-Científica do Mestrado 

comunica aos Serviços Académicos do IPB a lista de trabalhos de dissertação, 

trabalhos de projecto e estágios profissionais objectos de relatório final que 

serão desenvolvidos nesse ano lectivo no âmbito desse Mestrado. 

2. A submissão da dissertação ou trabalho de projecto ou relatório de estágio 

deverá ser efectuada pelo aluno nos Serviços Académicos do IPB, entregando, 

para o efeito, seis cópias em papel, acompanhadas de seis cópias do seu 

Curriculum Vitae. Os Serviços Académicos do IPB aceitarão a submissão após a 

verificação da lista de trabalhos referida no ponto anterior e do estipulado nos 

pontos 1 e 2 do artigo 11.º deste regulamento. As cópias do trabalho e CV serão 

enviadas pelos Serviços Académicos do IPB à Escola que confere o ciclo de 

estudos de Mestrado. 

3. Após a aprovação da dissertação ou trabalho de projecto ou relatório de estágio, 

incorporando já as eventuais sugestões do Júri, deverão ser entregues pelo 

aluno à Comissão Técnico-Científica, três cópias em papel e três exemplares em 

suporte digital. 

4. Após a recepção e verificação da versão aprovada da dissertação ou trabalho de 

projecto ou relatório de estágio, a Comissão Técnico-Científica envia a(s) acta(s) 

das deliberações do Júri aos Serviços Académicos do IPB, uma cópia em papel e 

um exemplar em suporte digital à Biblioteca da Escola que confere o ciclo de 

estudos de Mestrado e duas cópias em papel e dois exemplares em suporte 

digital ao responsável pela Biblioteca Digital do IPB. 

5. O responsável pela Biblioteca Digital do IPB inclui o trabalho no repositório 

digital do IPB e procede em conformidade com o estipulado no artigo 50.º do 

Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de Março, enviando, para depósito legal, um 

exemplar em papel e outro em formato digital à Biblioteca Nacional e efectuando 

o depósito em formato digital no Observatório da Ciência e do Ensino Superior. 

 


