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Este manual foi elaborado para atender  às exigências da Monografia 

apresentada como requisito parcial ao curso de Pedagogia, da FATEF. 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS  - Os elementos pré-textuais são aqueles que 

antecedem ao trabalho propriamente dito. São eles:  

1 CAPA: A encadernação deve ser em capa dura, na cor azul escuro, com 

escritos em dourado, letra Arial tamanho 16. Deve conter: nome do(s) 

aluno(s), título do trabalho, nome da Instituição, cidade e ano da entrega. Na 

lombada deve-se colocar título do trabalho, UNIP e o ano da entrega do TC. 

As margens devem ser de 4 cm à esquerda e 2 cm nas demais – superior, 

inferior e direita (Ver Modelo 1).  

2 FOLHA DE ROSTO: Deve constar o nome do aluno, o título do trabalho 

(letra caixa alta, Arial tamanho 16), seguido pelos escritos, recuado à direita 

do título: Monografia apresentada como exigência parcial para obtenção da 

licenciatura plena em Pedagogia sob a orientação da Profª... Aqui, começa a 

numeração em número romano minúsculo (i, ii, iii), mas a página não recebe 

a identificação do número. (Ver Modelo 2)  

3 FICHA CATALOGRÁFICA: Incluir no verso da Folha de rosto. (Ver Modelo 

3) 3.1.4 Dedicatória: Deve estar no canto inferior, à direita da página. 

4 DEDICATÓRIA: Deve estar no canto inferior, à direita da página.  

5 AGRADECIMENTOS: São menções feitas a pessoas e/ou instituições das 

quais eventualmente recebeu algum apoio e que contribuíram de maneira 

relevante para o trabalho. Aparecem em página distinta, após a dedicatória. 

Cada autor, aluno, deve fazer, ou não, em uma página distinta.  

6 EPÍGRAFE: São poemas ou trechos citados que de certa forma embasaram 

a construção do trabalho. É importante que venham seguidos da indicação 

do autor.  

7 RESUMO: Apresentação concisa do texto destacando seus aspectos de 

maior relevância. O texto deve ser apresentado em página distinta, com 

espaço simples entre as linhas e ser redigido em um único parágrafo, sem 

recuo. Deve conter por volta de 300 palavras. 

 8 PALAVRAS- CHAVE: Ao final do resumo, em linha distinta, deve conter 

em torno de 5 palavras-chave. São palavras importantes, que representam o 

trabalho realizado.  
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9 SUMÁRIO: É a descrição dos títulos dos capítulos, seções e partes tratados 

na monografia. É importante que siga a ordem do texto, indicando o número 

da página correspondente ao início do tópico. (Ver Modelo 4).  

10 LISTA DE ILUSTRAÇÕES: É a relação de tabelas, quadros e/ou figuras 

constantes no trabalho. Recomenda-se a elaboração de uma listra própria 

para cada tipo de ilustração desde que haja no mínimo dois itens e devem 

ser apresentadas em folha distinta, após o sumário, contendo o título da 

ilustração e o índice. (Ver Modelo 5). 

ELEMENTOS TEXTUAIS -  São aqueles que compõem o trabalho ou pesquisa 

realizada. São eles:  

Considerações iniciais: é onde você instiga a curiosidade do leitor tendo que 

evidenciar:  

a) Justificativa: Qual a importância dessa pesquisa. O porque pesquisar 

esse tema?  

b) Problematização do trabalho: O que deseja responder com essa 

pesquisa 

 c) Hipótese: Uma possível resposta para esse questionamento, que poderá 

ou não ser confirmada.  

d) Metodologia: é o método de pesquisa que utilizou no trabalho. Pode ser 

uma pesquisa bibliográfica, estudo de caso, análise de conteúdo etc.  

e) Sujeitos: caracterização (sexo, idade, escolaridade...), como e onde 

foram recrutados, método de amostragem utilizado etc.  

f) Ambiente: descrever dados referentes ao ambiente físico e/ou social em 

que os dados foram coletados, significativos para a pesquisa. 

 g) Material: descrição de aparelhos, equipamentos, instrumentos, 

questionários, textos etc., que sejam relevantes e tenham permitido a coleta 

de dados.  

h) Procedimentos: métodos e técnicas que foram utilizados para tentar 

responder as hipóteses levantadas. Esclarecer o delineamento, controle das 

variáveis e as fases do procedimento. 

 i) Objetivo Geral e Específico: Onde pretende chegar com essa pesquisa. 

O que ou quem, deseja direcionar essa pesquisa. 

 j) Descrição dos capítulos: Deve-se descrever de forma sucinta os 

capítulos abordados. 
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A partir daí o texto começa a apresentar números arábicos, sendo que 

começou a contagem das páginas na folha de rosto. As considerações iniciais 

não apresentam numeração.  

 Desenvolvimento: é onde você irá colocar toda a parte teórica do trabalho 

traçando uma “conversa” entre os diversos autores que tratam sobre o 

assunto proposto. Aqui também cabem:  

a) Descrições ou Sub-Capítulos que abordem assuntos relacionados ao 

capítulo, importantes de serem desenvolvidos. 

 b) Resultados e Discussão: apresentados de forma clara, organizada e 

concisa. Quando necessário, apresentar os desvios para cada variável. Todos 

os resultados devem ser discutidos de acordo com as referências citadas no 

corpo do trabalho (desenvolvimento), mostrando a sua importância e relação 

com o texto escrito.  

Caso o trabalho contenha tabelas e figuras, é importante que todas sigam 

uma numeração seqüencial, com o título e a fonte de onde foi retirada.  

 Considerações Finais: é uma breve conclusão onde o autor tem 

possibilidade de expor sua opinião, tecer recomendações, propor sugestões 

e expor até mesmo as dificuldades encontradas no desenvolvimento do 

trabalho.   

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS  - São os elementos que finalizam o trabalho, 

dando suporte aos autores e esclarecendo os leitores. São eles: 

 Glossário: É opcional. Trata-se da relação de palavras ou expressões de uso 

técnico acompanhadas de suas definições, devem apresentar-se em ordem 

alfabética.  

Referências Bibliográficas: É o conjunto de obras citadas no texto que 

devem ser apresentadas segundo as normas da ABNT, em ordem alfabética. 

(Ver modelo). 

  Anexos e Apêndices: é todo material que julgar necessário a ser anexado 

ao trabalho como por exemplo, entrevistas, questionários, testes etc. 

Atenção! Apêndice é um texto elaborado pelo próprio autor a fim de 

fundamentar a sua argumentação e Anexo é um documento não elaborado 

pelo autor, São comprovação de pesquisa realizada, ilustração e 

fundamentação (leis, mapas, gráficos etc.). 

 


