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1. FORMATAÇÃO OBRIGATÓRIA:  

• Formato padrão - A4  

• Letra Times New Roman /Arial corpo 12, com espaçamento entre 
linhas 1,5 

•  Número de páginas: entre 25 e 50  
• Corpo 12 para o texto, corpo 14 para os títulos dos capítulos, corpo 12 

para os subtítulos e corpo 10 para as notas de rodapé.  
• Os títulos dos capítulos devem ser em maiúscula e negrito, os 

subtítulos com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, em 
negrito.    

• A numeração das páginas deve ser seqüencial com algarismos arábicos 
colocados no canto superior direito, iniciada na primeira página da 
Introdução. 

 
2. ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 
 

• Capa (nome do aluno, título da monografia, curso, faculdade, data) 
• Página de rosto (além do nome do aluno, título da monografia, curso, 

faculdade, data, acrescentar Monografia apresentada à Banca Examinadora 
da Comfil, como exigência parcial para o obtenção do título de 
Licenciatura/Bacharel..., sob a orientação do prof.....) 

• Página de aprovação e de direitos autorais 
• Página de dedicatória/agradecimentos (facultativa) 
• Sumário 
• Lista de tabelas e/ou quadros, figuras (quando a quantidade justificar) 
• Resumo de até cem palavras 
• Corpo do trabalho 
• Anexos 
• Bibliografia  

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BASEADAS NA ABNT) 

Exemplos: 
BRONCART, Jean-Paul. Atividade de Linguagem, Textos e Discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. Tradução de Anna Rachel Machado. São Paulo: 
EDUC, 1999. 
 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
ROCHA, Cláudia Hilsdorf. The teaching of children in the Brazilian educational 
context: brief reflections and possible provisions. DELTA: Documentação de Estudos 
em Lingüística Teórica e Aplicada, São Paulo, vol.23, n. 2, 2007.  
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SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª. edição 
revista e ampliada. São Paulo: Cortez Editora, 2003. 
 
4. Notas de Rodapé 

Quando usadas, é recomendável que sejam breves, indicadas por números no corpo 

do texto e incluídas na mesma página da referência.  
 
5. CORPO DO TEXTO DA MONOGRAFIA 
 
5.1. INTRODUÇÃO, contendo: 
 

• Contexto mais amplo da problemática que envolve a(s) questão(ões) de 
pesquisa;  

• Objetivos e questão(ões) de pesquisa 
• Hipóteses (se houver); 
• Justificativa (argumentação sobre a relevância da(s) questão(ões) 

 
5.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

 
• Apresentação dos principais pressupostos teóricos que serão utilizados para 

refletir sobre o problema da pesquisa. 
 
5.3. METODOLOGIA, contendo: 
 

• Descrição do contexto de pesquisa: local, sujeitos, tempo de coleta etc. (de 
acordo com o tipo de pesquisa) 

• Instrumentos de coleta e seleção de dados; 
• Método(s) de Análise dos dados. 

 
5.4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
5.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO 
 
Para a elaboração do presente documento foram consultados: 
 
Site da FEA/PUC - http://www.pucsp.br/fea/ 
 
Site do LAEL - http://www.pucsp.br/pos/lael/  (Seleção) 
 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª. edição 
revista e ampliada. São Paulo: Cortez Editora, 2003.      
 


