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PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS
PÚBLICAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA, COM
PROCESSO INSTRUTÓRIO ATRAVÉS DO ISPGAYA

1 . INTRODUÇÃO

A publicação em Diário da República dos Decretos-Lei nº 206/2009 e nº 207/2009 em
31 de Agosto de 2009 introduziu o título de Especialista no âmbito da função docente
no ensino politécnico.
O Conselho Coordenador dos Institutos superiores Politécnicos formalizou em 20 de
Novembro de 2009 as normas orientadoras para atribuição do título de Especialista,
transcrevendo para o regulamento grande parte do apontado no Decreto-Lei nº
206/2009.
Em 28 de Abril de 2010 foi assinado um protocolo entre o Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos e a Associação Portuguesa do Ensino Superior
Privado que formaliza a associação de Institutos e Escolas para a criação de parcerias
entre instituições estatais e privadas tendo por objecto a realização das acções
necessárias à atribuição do título de Especialista.
A conjugação destes documentos permite a aplicabilidade do processo e, por isso, o
ISPGAYA está, desde já, em condições de fazer a instrução de candidaturas que, de
acordo com o artigo 7º, alíneas a) e b) do Regulamento abrangem, de acordo com a
Portaria 256/2005, de 16 de Março.

2. REQUERIMENTO PARA OUTORGA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
A formalização do pedido é feita através do requerimento cujo modelo se apresenta em
documento próprio. Para apoio ao cumprimento do ponto bii) do requerimento,
apresenta-se o regulamento orientador para apresentação, no ISPGAYA, do trabalho de
natureza profissional a que se refere a alínea b) do art.º 4º das Normas orientadoras para
Atribuição do Título de Especialista.
Todos os restantes procedimentos seguem o que foi apontado na legislação e
regulamento supra referidos.
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3. Regulamento para apresentação do trabalho de natureza profissional a que se
refere a alínea b) do artigo 4º das Normas Orientadoras para Atribuição do Título
de Especialista

Tendo em vista padronizar a apresentação de provas para obtenção do título de
Especialista no Instituto Superior Politécnico GAYA, apresentam-se algumas
recomendações que visam alcançar, pelo menos parcialmente, esse objectivo.

Organização
O trabalho deverá observar as seguintes recomendações gerais:
1 - ser individual,
2 - ser escrito em língua portuguesa e respeitar as normas gramaticais pertinentes;
3 - ser impresso e apresentado em papel A4. No caso de ter anexos, nomeadamente
desenhos, podem integrar pasta formato A4;
4 - ser preferencialmente impresso em fonte Times New Roman ou Arial;
5 - ser entregue na Secretaria do ISPGAYA, contra recibo: 5 (cinco) exemplares em
papel e uma cópia em formato electrónico.

O trabalho poderá observar as seguintes recomendações específicas:
Estrutura
Os trabalhos devem adoptar a seguinte estrutura:
.Capa
Página de título
.Página de dedicatória / agradecimentos (opcional)
.Resumos
.Índice
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.Índice de figuras
.Índice de tabelas
.Lista de abreviaturas e símbolos
.Capítulos em que é apresentado o estudo de caso ou a temática que suporta o título do
trabalho.
.Apêndices
.Glossário
.Bibliografia

A capa deve conter o título do trabalho em maiúsculas e a negrito, em português,
inglês, francês ou espanhol., o nome do autor, o estabelecimento de ensino, instituto,
escola ou empresa que enquadra o autor, o Instituto onde é submetido e o ano de
entrega. O título do trabalho, em português, deve também ser impresso na lombada.
A página de título deverá ser idêntica à capa com a excepção de que deverá referenciar
a “especialidade” a que diz respeito o trabalho.
O prefácio sobre o autor deve integrar o seu grau académico e sua actividade
profissional, bem como informação biográfica na qual se indicam de forma resumida os
dados mais relevantes sobre linhas de investigação, interesses, formação profissional e
outras julgadas de interesse. Deve ser incluído o endereço electrónico.
O trabalho deve conter resumos, até 1000 palavras, em português, em inglês ou em
espanhol, a inserir antes do índice.
O texto principal do trabalho deve organizar-se em capítulos, secções e sub-secções.
Habitualmente, o primeiro capítulo corresponde à Introdução e o último às Conclusões
do trabalho realizado. Os capítulos devem ser numerados de forma incremental a partir
de 1, sendo a numeração das secções, figuras e tabelas relativas ao capítulo. Por
exemplo: secção 3.2, figura 2.1, etc. A numeração das subsecções é relativa a uma dada
secção de um dado capítulo, e.g. sub-secção 3.2.3.
No início de cada capítulo podem ser usadas palavras-chave, num máximo de 7, nas
mesmas línguas das usadas no título do trabalho.
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Formatação
A formatação dos trabalhos deve seguir os seguintes indicadores:
Usar papel formato A4.
O texto principal deve ser escrito com espaçamento 1.5 e com um tamanho de letra de
12 pontos.
As notas de rodapé devem ser escritas com espaçamento simples e com um tamanho de
letra de 9 pontos.
Todas as páginas, com início na primeira, devem ser numeradas consecutivamente no
sistema de numeração árabe e incluindo eventuais páginas em branco. A página de
título é contada, mas não é numerada.
Tamanho das margens (em centímetros):
frente frente e verso
margem esquerda 3.5

2.5

margem direita

1.5

2.5

margem superior

2.5

2.5

margem inferior

2.0

2.0

No caso de a formatação adoptada ser frente e verso, a primeira página de cada capítulo
deverá, preferencialmente, iniciar-se numa página ímpar correspondente à frente da
folha.

Texto
Não há extensão máxima nem mínima recomendada para os trabalhos. A impressão
pode ser feita nas duas faces notas e referências bibliográficas inclusive.
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Citações e referências bibliográficas
Na citação bibliográfica não se aconselha nenhuma norma específica, incluindo as
citações bibliográficas referentes a recursos electrónicos. Deve o autor usar a que
melhor considere, identificando-a de forma clara e usando-a de modo homogéneo em
todo o trabalho.

Ilustrações, tabelas e gráficos
Para a inclusão de fotografias, tabelas e gráficos será necessário distinguir entre aqueles
colocados no corpo do texto e os que se apresentam com uma ligação externa ao texto
ou anexos. No primeiro caso aconselha-se a sua colocação no texto mediante uma
referência entre parêntesis rectos, devidamente numerada: [ilustração 1], [ilustração 2],
[tabela 1], etc. No segundo caso deverá indicar-se também a sua colocação no texto
principal mediante uma referência entre parêntesis rectos, devidamente numerada: [Link
1] [Link 2].

Direitos de autor e protecção de dados
A propriedade intelectual dos trabalhos é dos autores e os direitos de edição partilhada
com a instituição responsável pelas provas.
A informação contida nos textos e imagens é da exclusiva responsabilidade dos seus
autores.
Os nomes e endereços postais, acrescidos de qualquer outra informação adicional
entregue, serão utilizados exclusivamente para os fins em vista e em nenhum caso serão
cedidos a terceiros.
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