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NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA MONOGRAFIA  

  

Uma monografia é um trabalho escrito que tem como objetivo comunicar/apresentar o 

resultado de um estudo, descrevendo um tema específico, podendo ser consultado por 

terceiros, mediante a aprovação do autor. É suposto que este tipo de escrita, tenha por base um 

trabalho de aprendizagem, compreensão e assimilação do assunto sobre o qual se vai escrever. 

Desta forma, não se deve utilizar designações ou fazer afirmações que não sejam do 

conhecimento e entendimento do autor.   

Relativamente à estrutura, esta surge como uma ferramenta que serve para organizar 

as ideias que vão surgindo e que irão gerar a monografia. Assim, a estrutura bem organizada de 

uma monografia, deverá conduzir a um trabalho final cuidado, claro, preciso, conciso e 

consistente, tornando o documento eficaz como ferramenta de comunicação. Efetivamente, 

definir e organizar um conjunto de ideias são objetivos por vezes complicados e que exigem uma 

organização mental.   

Atendendo aos propósitos de uma monografia, definimos algumas normas para a 

elaboração da mesma, de forma a ajudar quer na estrutura, quer na organização das ideias e 

assim o resultado final ser mais profícuo.   

  

NORMAS  

a) A monografia deve ser apresentada em formato A4;   

b) O corpo do texto deve ser escrito em letra Arial ou Times New Roman ou Lucinda Sans 

de tamanho 12 e com espaçamento de 1,5 linhas;  

c) As margens superior e inferior deverão ter 2,5 cm, a margem esquerda deverá ter 3 cm 

e a direita 2,5 cm;   

d) Deverá ter rodapé com a numeração no final da página à direita;  

e) A monografia deverá ter no máximo 100 páginas, excluindo a página de rosto e deverá 

ser entregue em papel no Centro de formação e enviado por email em formato pdf, para 

formacao.nrnorte@ligaconracancro.pt.   
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1. ESTRUTURA  

Os elementos fundamentais para a estrutura e organização de uma monografia encontram-

se na tabela seguinte, estando a negrito os de carácter obrigatório.  

  

 
  

   

2. CAPA   

 A capa é o rosto do trabalho. Além de identificar o trabalho, dá uma primeira impressão 

ao leitor.  

Deve conter:  

- nome da especialização;  

- título da monografia;  

- nome do autor;  

- nome do orientador e respetiva afiliação;  

- local e a data;  

-Logotipo da LPCC-NRN.  

ELEMENTOS PRÉ - TEXTUAIS   

Capa   Obrigatório   

Agradecimentos   Facultativo   

Resumo   Obrigatório   

Índice   Obrigatório   

Lista de tabela, figuras   Facultativo   

Lista de abreviaturas   Obrigatório   

ELEMENTOS TEXTUAIS   

Introdução   Obrigatório   

Desenvolvimento   Obrigatório   

Conclusão   Obrigatório   

ELEMENTOS PÓS - TEXTUAIS   

Referências   Bibliográficas   Obrigatório   

Glossário   Facultativo   

Anexos   Facultativo   

Contra - Capa   Facultativo   
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3. RESUMO  
  

O resumo deve ser elaborado em português e em inglês. Deve ser claro, curto e deve resumir 

os pontos principais do trabalho: problema, objetivo e principal conclusão.  

  

4. ÍNDICE  
  

O índice é um elemento pré-textual que antecede o corpo principal da monografia. Consiste 

numa lista dos conteúdos do trabalho e é fundamental para que o leitor possa orientar-se e 

recorrer apenas a partes pontuais do trabalho, se assim o desejar. Deve conter as designações 

de todos os capítulos e subcapítulos da monografia, organizadas por ordem de aparecimento e 

identificadas com o número da página em que se encontram. O número da página deve seguir 

se à designação e todos os números de página devem estar alinhados do lado direito da página. 

Aos elementos não textuais (pré e pós-textuais) pode ser associada paginação em numeração 

romana.  

  

5. LISTA DE ABREVIATURAS  
  

Na lista de abreviaturas devem estar contidas todas a siglas que serão utilizadas ao longo do 

texto. Esta secção permite ao leitor, sempre que tiver dúvidas sobre alguma abreviatura 

consultá-la e de forma rápida perceber ao que diz respeito. A lista de abreviatura deverá estar 

por ordem alfabética.  O autor deverá, no entanto, definir, por extenso no texto, cada uma das 

abreviaturas na primeira vez que as utilizar.  

  

6. INTRODUÇÃO   

A introdução tem como objetivo contextualizar o leitor, preparando-o para o tema que irá 

ser abordado. Este capítulo deve ser claro, breve e conciso, devendo conter o objetivo do 

trabalho, a fundamentação teórica do mesmo e de alguma forma qual a importância do tema 

(impacto social e/ou científico).   

  

  



    

4  

  

  

   

  

7. DESENVOLVIMENTO   

O desenvolvimento da monografia deve ser a parte mais extensa do trabalho. Este capítulo, 

no entanto, não se deverá chamar “desenvolvimento”, mas antes adotar uma designação já 

relacionada com os assuntos a desenvolver. É neste capítulo que se explanará toda a revisão 

bibliográfica encontrada de forma a dissecar o tema proposto. Deverá ser feito de forma clara e 

objetiva para isso pode recorrer-se à organização do texto por capítulos e subcapítulos. No 

entanto, esta divisão não deverá ser estanque, nem demasiado excessiva, uma vez que o texto 

deve ser fluído para uma fácil compreensão do assunto por parte do leitor. No decorrer do 

desenvolvimento do assunto, pode-se referenciar a existência de anexos (elementos pós 

textuais) que possam ser importantes para o leitor e que de alguma forma ajudem a 

compreender o tema e mesmo alguns conceitos subordinados ao assunto em questão.  Em 

algumas situações, torna-se útil e mesmo enriquecedor a utilização de figuras ou tabelas no 

decorrer do texto ou então em anexo (tabelas legendadas no início e as figuras no final).   

  

  

8. CONCLUSÃO  

 Nesta secção devem ser referenciadas as principais conclusões relativas ao assunto 

abordado e de alguma forma tentar corresponder as conclusões com os objetivos propostos.   

A conclusão deve ser clara e breve.  

  

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Uma monografia, bem como qualquer trabalho que resulte de pesquisa de informação, deve 

sempre conter uma listagem das fontes de informação que auxiliaram a elaboração do trabalho. 

Durante a pesquisa bibliográfica sobre o assunto a abordar, deve-se recolher a informação 

necessária, de acordo com as normas da APA (American Psychological Association).  No decorrer 

do texto, as referências bibliográficas devem ser expressas ao longo do mesmo.   

  

NOTA: As situações não referidas neste documento, ficam ao critério do aluno.   


