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1 INTRODUÇÃO
A introdução é uma explanação dos aspectos relevantes da proposta de pesquisa, inclui
além da contextualização do tema:
a) delimitação do problema de estudo; ou seja, da (s) questão (es) de pesquisa para as
quais se buscará as respostas;
b) apresentação da justificativa, ou seja, as razões que levaram o pesquisador a tal
investigação, apresentando a importância da realização e/ou da contribuição da pesquisa
para área de conhecimento e sua possível contribuição social;
c) exposição dos objetivos da pesquisa: geral e específicos.
Obs: consultar: Contribuições para elaboração do trabalho acadêmico: artigo
cientifico e monografia.

2 O QUE É UMA MONOGRAFIA

Na definição da ABNT (1984) monografia é “documento escrito que apresenta a
descrição exaustiva de determinada matéria, abordando aspectos científicos, históricos,
técnicos, econômicos, artísticos, etc.”
Oliveira (2001), por sua vez, amplia o conceito definindo monografia como sendo a
abordagem de um único assunto ou problema sob tratamento metodológico de investigação.
Obs: consultar: Contribuições para elaboração do trabalho acadêmico: artigo
cientifico e monografia, parte dedicada a Fundamentação Térica.

2.1 ESTRUTURA TEXTUAL DE UMA MONOGRAFIA
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2.1.1 Introdução

2.1.2 Fundamentação Teórica
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2.1.3 Métodos e Técnicas
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2.1.4 Análise e Discussão
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2.1.5 Conclusão
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3 O MÉTODO MONOGRÁFICO

Obs: consultar: Contribuições para elaboração do trabalho
acadêmico: artigo cientifico e monografia, parte dedicada a
Metodologia..

4 ANÁLISE CRITICA DO MÉTODO MONOGRÁFICO

Obs: consultar: Contribuições para elaboração do trabalho
acadêmico: artigo cientifico e monografia, parte dedicada a
Análise e Discussão.

5 CONCLUSÃO
Obs: consultar: Contribuições para elaboração do trabalho acadêmico: artigo
cientifico e monografia, parte dedicada ao conteúdo da conclusão..
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