SOBRE A MONOGRAFIA E SEUS ELEMENTOS

MONOGRAFIA – (mono=único)
CONCEITO – Trabalho científico que tem por objetivo a realização de uma
pesquisa sobre um único assunto ou tema previamente escolhido.
COMPONENTES:
CAPA CONTENDO
A) nome da instituição
B) nome do autor
C) título da monografia
D) local
E) ano
FOLHA DE ROSTO CONTENDO
A) nome do autor
B) título
C) tipo de monografia e nome do orientador
D) local
E) ano
FOLHA DE APROVAÇÃO CONTENDO
A) nome do autor
B) título
C) nome dos componentes da banca examinadora
D) local
E) ano
DEDICATÓRIA
Texto opcional no qual o autor dedica sua obra às pessoas de sua
estima.

AGRADECIMENTO
Texto opcional no qual o autor agradece às pessoas que contribuíram
para a realização do trabalho monográfico
EPÍGRAFE
Texto opcional no qual o autor faz referência a um pensamento que o
inspirou na sua tarefa científica.
RESUMO
Texto obrigatório no qual o autor com o mínimo de palavras (250 a
500), sem parágrafos, com espaçamento simples, resume a
monografia, acrescentando as palavras norteadoras do assunto que
pesquisou.
SUMÁRIO
Texto obrigatório no qual o autor especifica de forma sistemática e
coerente, através de capítulos ou partes, sobre a forma de tópicos, os
assuntos ou temas que foram pesquisados, indicando-se as páginas
em que se encontram.
INTRODUÇÃO
Texto no qual o autor expõe o tema monográfico, os objetivos que
traçou para construção da sua pesquisa, a metodologia empregada e
breve antecipação dos capítulos.
CAPÍTULOS
Textos nos quais de maneira ordenada o autor relata assuntos e
temas da sua pesquisa.
CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Texto no qual o autor faz um balanpço do que consistiu sua pesquisa
(os objetivos que foram alcançados e os que não foram alcançados) e
expõe seu ponto de vista pessoal sobre o resultado

REFERÊNCIAS
Listagem dos autores, obras e demais materiais, consultados pelo
autor.
ANEXOS
Textos optativos que têm por finalidade

ilustrar e enriquecer a

pesquisa realizada.
A MONOGRAFIA
Terá um mínimo de 40 páginas;
Será escrita com espaçamento duplo;
Será numerada a partir da introdução em algarismo arábico;
Serão utilizados fonte arial ou times new roman;
Terá por dimensões:
margem esquerda 3.0 cm
margem direita

2.0 cm

margem superior 3.0 cm
margem inferior

2.0 cm

CONTERÁ CITAÇÕES
Utilizará o sistema notas de rodapé ou o sistema autor-data.

