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A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT consiste no Fórum Nacional de Normalização e, 
por meio da NBR 17724 (Informação e Documentação: Trabalhos Acadêmicos – Apresentação), estabelece 
os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, monografias e outros), 
visando sua apresentação à determinada instituição (Banca, Comissão Examinadora, Especialistas 
designados e/ou outros). Com base nessa norma, apresenta-se a seguir algumas definições básicas: 

DOCUMENTO DEFINIÇÃO OBJETIVOS TITULAÇÃO 

Tese 

Pós-graduação 
stricto sensu 

Documento que repre-
senta resultado de um 
trabalho experimental ou 
exposição de um estudo 
científico prospectivo, de 
tema único e bem delimi-
tado, o qual deve ser 
elaborado com base em 
investigação original (iné-
dito e pessoal), consti-
tuindo-se em real contri-
buição para a especia-
lidade em questão. 

 Demonstrar a capacidade de investigação (reunir, 
analisar e interpretar) por meio da pesquisa, 
seleção, coleta e sistematização de fontes; 

 Desenvolver a capacidade de reflexão, de modo 
descritivo e crítico (método analítico); 

 Aplicar o conhecimento em um caso ou situação 
particular, de modo a comprovar a validade ou 
não de princípios e/ou a universalidade de 
conceitos já cunhados; 

 Criar novos princípios e/ou conceitos; 

 Obter o título de doutor(a) ou PhD. 

Orientação por 
professor 

doutor 

Avaliação por 
banca de 05 

membros (so-
mente douto-

res) com defe-
sa oral obriga-

tória 

Dissertação 

Pós-graduação 
stricto sensu 

Documento que repre-
senta resultado de um 
trabalho experimental ou 
exposição de um estudo 
científico retrospectivo, 
de tema único e bem 
delimitado, o qual deve 
evidenciar o conhecimen-
to de literatura existente 
sobre o assunto e a 
capacidade de sistemati-
zação do(a) autor(a) 

 Demonstrar a capacidade de investigação (reunir, 

analisar e interpretar) por meio da pesquisa, 
seleção, coleta e sistematização de fontes; 

 Desenvolver a capacidade de reflexão, de modo 
descritivo e crítico (método analítico); 

 Aplicar o conhecimento em um caso ou situação 
particular, de modo a comprovar a validade ou 
não de princípios e/ou a universalidade de 
conceitos já cunhados; 

 Obter o título de mestre ou PhM. 

Orientação por 
professor            

doutor 

Avaliação por 
banca de 03 

membros (so-
mente douto-

res) com defe-
sa oral obriga-

tória 

Monografia 

Pós-graduação 
lato sensu, MBAs, 

TCCs ou TFGs 

Documento que repre-
senta o resultado de um 
estudo específico, de-
vendo expressar o co-
nhecimento do assunto 
escolhido, o qual precisa 
ser obrigatoriamente e-
manado do curso a que 
esteja relacionado. 

 Demonstrar a capacidade de investigação (reunir, 

analisar e interpretar) por meio da pesquisa, 
seleção, coleta e sistematização de fontes; 

 Desenvolver a capacidade de reflexão, de modo 
descritivo e crítico (método analítico); 

 Obter o título de graduado, bacharel, técnico, 
especialista ou similar. 

Orientação por 
professor mes-
tre ou doutor 

Avaliação por 
banca com ou 
sem defesa 

oral. 

Paper 

Artigo, relatório 
de IC ou IT 

Documento que repre-
senta o resultado da 
pesquisa (científica ou 
tecnológica) sobre um te-
ma qualquer, pertinente à 
disciplina, módulo em 
questão, apontando e 
ilustrando seus pontos 
fundamentais. 

 Demonstrar a capacidade de investigação (reunir, 
analisar e interpretar) por meio da pesquisa, 
seleção, coleta e sistematização de fontes; 

 Permitir o desenvolvimento metodológico de um 
artigo (texto para publicação) com bases 
científicas, exercitando e/ou despertando o 
interesse para determinado tema (objeto). 

Orientação por 
professor 

especialista, 
mestre ou 

doutor 

Avaliação sem 
defesa oral 

Na elaboração de quaisquer trabalhos acadêmicos, além da NBR 14724, é fundamental consultar também 
outras normas da ABNT, como: a NBR 16023 (Informação e documentação: Referências – Elaboração); a 
NBR 6024 (Numeração progressiva das seções de um documento: Procedimento), a NBR 6027 (Sumário: 
Procedimento), a NBR 6028 (Resumo: Procedimento) e a NBR 10520 (Informação e documentação: 
Citações em documentos – Apresentação), observando sempre suas atualizações.   



 

MMOONNOOGGRRAAFFIIAA  

Trata-se de uma redação desenvolvida de acordo com uma metodologia particular a respeito de um único e 
determinado assunto, seja teórico, científico ou filosófico. Em termos gerais, consiste na descrição, através 
de um texto com formato pré-definido, dos resultados obtidos no estudo aprofundado de um tema. Reflete 
as capacidades de investigação, interpretação e sistematização de fontes (verbais e web-bibliográficas). 

Não é necessário que uma monografia apresente resultados inéditos, como é esperado em uma tese 
(Doutorado) ou, em menor grau, em uma dissertação (Mestrado). Os resultados devem estar mais associados 
à organização e análise comparativa e crítica de ideias em torno de um determinado assunto já pesquisado. 
Logo, a REVISÃO DE LITERATURA (obras mais importantes na área específica) é parte essencial da 

construção de uma monografia. 

Ao se redigir uma monografia, deve-se procurar esclarecer um determinado tema, propondo novas formas 
de organizá-lo e analisa-lo. O texto monográfico deve ser pensado de modo a proporcionar ao leitor uma 
fonte de estudo do assunto, fornecendo desde os conceitos fundamentais da área até uma visão mais 
aprofundada dos conteúdos que a compõem. Pode-se classificar uma monografia em duas categorias: 

 PESQUISA EXPLORATÓRIA ou INVESTIGATIVA: Trata-se de uma revisão web-bibliográfica abrangente de 

um assunto específico, associada à investigação de formas de solução de um determinado problema. Pode ser 
histórica, quando utiliza fatos retratados e interpretados imparcialmente; ou filosófica, quando trabalha o 
questionamento de uma dada realidade; 

 PESQUISA EXPERIMENTAL ou APLICATIVA: Trata-se de uma revisão web-bibliográfica abrangente de um 

determinado assunto, complementada por um estudo de caso da aplicabilidade de uma técnica ou abordagem 
estudada. Pode ser descritiva, quando trabalhada por meio de enquetes e questionários; ou criativa, quando se 
baseia em uma proposta tecnológica e/ou solução espacial. 

Uma monografia deve ser escrita em uma linguagem clara e objetiva, já que um texto científico deve ser 
coerente, imparcial e impessoal. Os verbos devem ser utilizados na 3ª pessoa do singular, evitando-se a 3ª 

pessoa do plural e nunca a 1ª pessoa. O tempo verbal é preferencialmente no presente ou no passado. O texto 
deve ter uma sequência lógica, apresentando com precisão as ideias, os dados e os resultados de pesquisa, 
sem se prolongar por questões de menor importância e/ou aplicabilidade ao tema. Deve-se usar uma 
linguagem direta, tendo cuidado em se evitar frases muito extensas e/ou parágrafos extremamente curtos. 

Os elementos que compõem uma monografia são, em ordem de disposição (NBR 14724): 

ELEMENTOS                        

PRÉ-TEXTUAIS 

Capa, Folha de rosto, *Errata, Folha de aprovação, *Dedicatória, *Agradecimentos, 
*Epígrafe, Resumo em língua vernácula, *Resumo em língua estrangeira 

(Abstract/Resumen/Résumé), *Lista de ilustrações ou figuras, *Lista de tabelas, *Lista de 
abreviaturas e siglas, *Lista de símbolos, Sumário 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentação geral sobre o assunto do trabalho. Não é apenas uma descrição dos 
conteúdos das seções do texto, pois deve resumir o tema e argumentar porque é 
importante estudá-lo. Deve conter: a delimitação do problema, a definição dos objetivos 
(geral e específicos), as justificativas da pesquisa, a metodologia científica empregada e a 
estrutura da monografia, sendo recomendável a operacionalização de termos. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

OU ESTADO DA ARTE 

Apresentação das ideias principais de autores sobre o tema, que são apenas descritas – 
não justificadas, criticadas ou discutidas, o que será feito nas próximas seções do trabalho 
–, ou seja, não são incluídas as ideias ou opiniões do(a) autor(a). Envolve a conceituação 
e a evolução histórica relevante sobre o tema. Inclui-se citações e ilustrações legendadas. 
A organização da revisão permite, posteriormente, realizar comparações e análises 
críticas, levando a uma melhor compreensão do assunto tratado.   

 

ANÁLISE OU DISCUSSÃO 

DE RESULTADOS 

Pesquisa 
exploratória 

Análise crítica sobre as ideias apresentadas anteriormente, procurando 
sua validação ou não, através de exemplos/casos e comparações. 

Pesquisa 
experimental 

Análise de obras/casos correlatos, identificando características 
levantadas anteriormente e procurando definir diretrizes de aplicação. 

 

CONCLUSÃO 

Pesquisa 
exploratória 

Considerações finais sobre o trabalho, incluindo diretrizes para atuação 
futura, além de se apontar limitações e desdobramentos da pesquisa. 

Pesquisa 
experimental 

Considerações finais sobre o trabalho, incluindo conclusões sobre o 
experimento e apontando limitações, procedimentos e desdobramentos. 

ELEMENTOS                         

PÓS-TEXTUAIS 

Referências (Web e bibliográficas). *Bibliografia de apoio/Complementar. *Fontes de 

ilustrações. *Glossário. *Apêndice (material elaborado pelo autor: formulários de pesquisa 
e questionários). *Anexo (material não elaborado pelo autor: mapas e legislação). *Índice.   

 OBS.: Todos os elementos são obrigatórios, exceto aqueles indicados com asterisco (*). 


