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Monografia 

• Todo trabalho científico 
obedece a uma norma de 
apresentação, quer seja 

monografia, dissertação ou 
tese, devendo ser digitado 
ou datilografado, com tinta 

preta e somente em um lado 
da folha A4 (21 x 29,7cm).  

 

• Todas as rasuras, letras ou 
palavras superpostas 

desacreditam o trabalho, 
comprometendo seu valor.   



• Denomina-se LAUDA cada página 
de um documento científico, a qual 
obedece padrões normativos: 
 

Papel Sulfite branco – Alcalino 75 g/m2 
 

Tamanho A4 – Retrato (disposição 
vertical) 
 

Margens: 

 Superior: 3,0 cm 

 Inferior: 2,0 cm 

 Esquerda: 3,0 cm 

 Direita: 2,0 cm 
 

Texto justificado às margens, EXCETO: 

 Títulos, Subtítulos e Intertítulos 

 Fontes de Consulta e de Ilustrações 

 Epígrafe 

 
 

Folha de Rosto 



Capitulação: 

 Títulos  1.      TÍTULO 

 Subtítulos  1.1    Subtítulo 

 Intertítulos  1.1.1 Intertítulo 
 

 Todos são alinhados à esquerda 

 Todos os CAPÍTULOS e SUBCAPÍTULOS devem ser iniciados 
em folhas próprias (Isto não se aplica a intercapítulos) 
 

Tipo e Tamanho de Fontes: 

• Preferencialmente ARIAL ou Times New Roman (em desuso) 
 

• Títulos: Tamanho 16, negrito, caixa alta, alinhamento esquerdo 

• Subtítulos: Tamanho 14, negrito, maiúsculas somente nas iniciais de 
palavras principais, alinhamento esquerdo 

• Intertítulos ou Subtítulos Terciários: Tamanho 12, negrito, maiúscula 
somente na inicial da primeira palavra, alinhamento esquerdo 

• Texto: Tamanho 12, caixa baixa, alinhamento justificado 

• Citações diretas ou textuais (mais que três linhas): Tamanho 11, caixa 
baixa, alinhamento justificado 

• Legendas e Notas de Rodapé: Fonte 10, caixa baixa, alinhamento                                  
justificado  



Espaçamento entre Linhas: 
 Espaço duplo em Títulos, Subtítulos e Intertítulos 

 Espaço duplo entre parágrafos 

 Espaço de 1,5 linha no corpo do texto 

 Espaço simples em citações diretas ou textuais (mais de três 
linhas), em legendas (Figuras, Quadros e Tabelas) e em notas 
de rodapé 
 

Parágrafos: 

• 3,0 cm (duas tabulações) a partir da margem esquerda 

• Texto preferencialmente justificado  ou ajustado à margens 

• Parágrafos de citações diretas ou textuais (mais de três linhas) 
devem observar o recuo de 4cm da margem esquerda e 
também serem justificados 
 

Paginação: 

• Canto superior direito (a 2,0 cm da margem superior do papel e 
a 2,0 cm do lado direito) 

• Numerar consecutivamente com algarismos indo-arábicos (1, 2, 
3, etc.) todas as folhas do trabalho, sendo que as páginas pré-
textuais (Capa, Folha de Rosto, etc.) são contadas, mas não 
são numeradas, assim como as páginas titulares. 



Estrutura da Monografia (NBR 14724) 

Monografia 

Parte 
Externa 

Capa 

(obrigatória) 

Lombada 

(opcional) 

Parte 
Interna 

Texto 

(obrigatório) 

ABNT NBR 12225 



Elementos                   
Pré-Textuais 

Elementos 
Textuais 

Elementos                 
Pós-Textuais 

• Folhas de Rosto e Aprovação 

• *Dedicatória e Agradecimentos 

• Resumo e Abstract 

• *Listas (Figuras, Abreviaturas) 

• Sumário 

• Introdução 

• Desenvolvimento 

• Conclusão 

• Referências 

• *Fontes de Ilustrações 

• *Glossário 

• *Apêndice e Anexo 

• *Índice* 

* Elementos opcionais segundo a ABNT e a UFPR 



RECOMENDAÇÃO PARA TFGs 

 

 

10 

páginas 

85 

páginas 

5 

páginas 

Elementos opcionais * 

Textuais 

Elementos pré-textuais 

Elementos pós-textuais 



• Segundo as normas vigentes da 

ABNT e da UFPR, Dedicatória, 

Agradecimentos e Epígrafes são 

opcionais, assim como as Listas 

que antecedem o Sumário (de 

ilustrações, quadros e tabelas, 

abreviaturas e siglas, símbolos). 
 

• Do mesmo modo, estas normas 

deixam como opcionais: 

Glossário, Apêndice, Anexo e 

Índice, porém o Doc.03 do DAU 

não permite anexos ao trabalho. 

Epígrafe  
Frase que traduz o caráter do  

trabalho com sua autoria 

  Agradecimentos 
Pessoas da vida acadêmica 

(orientador/professores/ colegas) 

Dedicatória 
Pessoas da vida pessoal 

(pais/irmãos/amigos) 

Material elaborado pelo  

autor (questionário, mapa) 

Apêndice 

Material não elaborado 

pelo autor (figuras, leis) 

Anexo 



Citações e Referências 

• Na  elaboração  do  texto  da monografia 
é fundamental que se indique as fontes 
de consulta, o que deve ser feito através 

de CITAÇÕES, as quais são 
acompanhadas pelas REFERÊNCIAS, 

que estarão dispostas no final. 
 

• Citações podem ser diretas ou textuais 
(transcrição na íntegra, literal, ou seja, 
com as mesmas palavras que as da 
fonte); ou indiretas ou não-textuais 

(síntese de ideias ou sua interpretação, 
isto é, com outras palavras diferentes 

que as da fonte). 
 

CITAÇÕES 

 

corpo do texto 

legendas 

notas de 

rodapé 

REFERÊNCIAS 

web-bibliográficas 

BIBLIOGRAFIA 

WEBGRAFIA 



Citação 
Direta 

Cópia textual de até 3 
linhas disposta entre 

aspas no corpo do 
parágrafo e com 

indicação da página. 

Cópia textual de mais 
de 3 linhas disposta 
em parágrafo próprio, 

destacado; e com 
indicação da página. 

Citação 
Indireta 

Resumo, tradução 
e/ou interpretação do 
texto, sem aspas ou 
página, mas sempre 

com a indicação 
da(s) fonte(s).  

Pode ou não ser 
iniciada pelas 

expressões de 
origem (Segundo, 

Conforme, Para, De 
acordo com, Na 
opinião de, etc.)   



Dicas para Redação Científica 

• As frases devem ser curtas, claras e concisas, procurando-se facilitar 
o entendimento. Deve-se evitar frases muito longas, sem pontuação e 
que trazem informações demais, preferindo-se uma linguagem mais 
objetiva e precisa. Ao mesmo tempo, não se deve usar parágrafos 
muito curtos, preferindo compô-los com, no mínimo, de 3 a 5 frases. 

• Não iniciar parágrafos sucessivos com a mesma palavra, ou ainda, 
repetir a mesma palavra várias vezes na mesma frase ou parágrafo. 

• Evitar advérbios terminados em –mente, tais como: geralmente, 
normalmente, frequentemente, comumente, etc.. É preferível 
empregar: de forma geral, tornou-se comum, de modo frequente, etc. 

• Evitar abreviaturas, como séc., por ex., tab., fig. e pág. Nunca 
abreviar palavras dentro de gráficos, tabelas e quadros.  

• Usar fonte inclinada preferencialmente em palavras estrangeiras 
(exceto nomes e lugares) ou quando queira destacar um termo, 
expressão ou denominação (nome de empresa, entidade ou obra). 

• Usar fonte em negrito apenas em Títulos, Subtítulos e Intertítulos. 
 



• Em Títulos, Subtítulos e Intertítulos não iniciar com artigos (a, o, as, 
os) e usar subdivisão com números cardinais até três dígitos (1, 1.1 
ou 1.1.1), evitando as subdivisões extensas (por exemplo, 4.2.1.1.1). 
Preferir, em ordem: letras minúsculas, letras maiúsculas, números 
romanos – todos seguidos de ponto e não parênteses – e números 
ordinais (1º, 2º, etc.), que não possuem ponto. 

• O numeral cardinal até nove será escrito por extenso e não em 
algarismo, usando o numeral do nove em diante. Por exemplo: Houve 
oito obras construídas embora tenham sido feitos 19 projetos. 

• Nomes de meses são grafados com minúsculas, ou seja, janeiro e 
não Janeiro, novembro e não Novembro, etc..  

• Siglas não levam o ponto de abreviatura, como SNH, OAB, INSS, etc.. 
Recomenda-se que sigla desconhecida, que pode ou não estar entre 
parênteses, seja precedida de seu significado por extenso, na primeira 
vez em que é mencionada no texto. Por exemplo: Desenvolvimento 
Rodoviário S. A. (DERSA). A abreviaturas, quando formam palavras, 
devem ser escritas com inicial maiúscula e o resto do corpo em 
minúscula, tais como Unesp, Ibope, etc.; e sempre UFPR.  

• Depois de dois pontos ( : ) ou traço ( – ), coloca-se sempre letra 
minúscula. Se após qualquer enumeração aparece ponto final ( . ), 
então usa-se, a seguir, letra maiúscula. Porém, se após qualquer 
enumeração se coloca ponto e vírgula ( ; ), então será de rigor o uso 
da minúscula. 



• Os adjuntos verbais (em geral, sem dúvida, etc.) deslocados para o 

início da frase devem vir acompanhados de vírgula. Como exemplos: 

Nos tempos modernos, assistimos a um notável avanço das ciências. 

De modo frequente, há a ocorrência dessas situações na prática.  

• Trabalhar sempre com a 3ª pessoa do singular (ele/ela) e, como 

segunda opção, com a 1ª pessoa do plural (nós), procurando evitar 

sua mistura e, principalmente, a 1ª e 2ª pessoas (eu, tu). 

• Usar o mesmo tempo verbal em todo o texto, ou seja, fazendo com 

que os verbos estejam sempre no presente ou passado. Por exemplo: 

acredita-se/acreditou-se, faz-se/fez-se, apresenta-se/apresentou-se, 

conclui-se/concluiu-se; ou acreditamos/fizemos/apresentamos/etc. 

• Observar atentamente as regras ortográficas e gramaticais, evitando 

erros grosseiros de grafia (atravéz), de concordância (os mapa) e de 

conjugação (haviam casos, citam-se os exemplos). As mais recentes 

normas de português devem ser respeitadas (extinção da trema, 

regras de hifenização, uso da próclise, etc.). Evitar erros de crase, a 

qual aparece, salvo algumas exceções, somente antes de palavras 

femininas e nunca de verbos. Não se deve começar frases com SE. 



Fontes de Consulta 
• ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 14724 – Trabalhos acadêmicos: Apresentação 
(2011). 

• DAU – DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 
UFPR. Normatização do Trabalho Final de Graduação – 
TFG. Curitiba: UFPR, Docs. 01/02/03, 2009.  

• MATHIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da 
pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

• UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Teses, 
dissertações, monografias e outros trabalhos 
acadêmicos. Curitiba: UFPR, Normas para Apresentação 
de Documentos Científicos, v. 2, 2007. 

• USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP (2009). 
Disponível em:<http://www.usp.br/prolam/ABNT_2011.pdf>.  
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