ANEXO I – PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
DE MONOGRAFIA

A elaboração do projeto de monografia deve ter como referência a NBR 15287:2011,
apresentando elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, sendo que serão obrigatórios os
elementos listados a seguir:
Pré-textuais
Capa (obrigatório)
Folha de rosto
Sumário (obrigatório)
Textuais
Introdução
Tema e Problema
Objetivos
Justificativa
Metodologia
Referencial teórico (ou Marco Teórico)
Cronograma
Pós-textuais
Referências (obrigatório)

Modelos dos Elementos pré-textuais
Capa: A capa deve conter o nome da instituição/departamento, nome do autor, título, local e
ano. Ex.;

Departamento de Ciências Econômicas

FULANO DE TAL
Título do Trabalho

Florianópolis, ANO

IMPORTANTE: Fonte 12 e espaço 1,5 entre as linhas.

Folha de rosto: Deve apresentar, em ordem subseqüente, o nome do autor, título e
subtítulo do trabalho, tipo de projeto e nome da entidade ao qual está sendo submetido, local e
ano do depósito. Ex.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DISCIPLINA: MONOGRAFIA - CNM 7107
PROJETO DE MONOGRAFIA PARA EXECUÇÃO NO
SEMESTRE .........

TÍTULO DO TRABALHO

Aluno (a):
Matrícula:
Orientador: Prof.(a):
De acordo:

Assinatura:
Telefone e e-mail:

Entrada na Secretaria do Departamento de
Economia e Relações Internacionais....../......./........

Florianópolis, ANO
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Elementos textuais:
devem ser constituídos de uma parte introdutória, na qual devem ser
expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, a (s) hipótese
(s), quando couber(em), bem como o(s) objetivo (s) a ser (em)
atingido(s) e a(s) justificativa(s). É necessário que sejam indicados o
referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim
como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução.
(ABNT, 2011, p.3).

Introdução: Deve apresentar uma contextualização do tema escolhido, permitindo um
nivelamento dos conhecimentos e possibilitando a compreensão do que vai ser apresentado ao
longo do projeto.

Tema e problema:
A partir de uma visão de contexto da área de conhecimento e do tema, o problema deve ser
formulado, apresentando de forma explícita, clara, compreensível e operacional qual a

dificuldade encontrada e que o trabalho resolver, delimitando-se o campo e apresentando suas
características.

Objetivos: São resultados pretendidos pelo trabalho. Normalmente define-se um
OBJETIVO GERAL, que se refere à contribuição que o trabalho pretende trazer à área de
conhecimento, e OBJETIVOS ESPECÍFICOS, que consistem em resultados particulares a
atingir e que decorrem da investigação de aspectos do problema de pesquisa.

Metodologia: Apresenta os possíveis instrumentos metodológicos a serem utilizados para
o desenvolvimento da pesquisa. Devem ser explicitados tipos, fontes e forma de tratamento
das informações, quantitativas ou não, necessárias ao trabalho e à esquematização lógica do
desenvolvimento do trabalho. (Não confundir metodologia com simples enumeração de
etapas).

Justificativa: Consiste na apresentação das razões que tornam relevante o
desenvolvimento do projeto de pesquisa, seja o ineditismo da proposta, a contribuição para as
organizações ou para o aprofundamento teórico do tema, ou qualquer outro motivo que
enriqueça o debate acadêmico.

Referencial teórico (preliminar): Levantamento preliminar do embasamento teórico
que dará suporte à análise a ser desenvolvida.

Cronograma: Consiste em quadro contendo as etapas, os meses e o ano em que se
desenvolverá o trabalho.

Referências: Indica as principais fontes consultadas para elaboração do trabalho,
obedecendo as normas técnicas mais atuais da ABNT.

