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ESTRUTURA E REDAÇÃO                                                                      Antonio Castelnou 

 
Todo trabalho científico obedece a uma norma de apresentação, quer seja monografia, dissertação ou 
tese. Deverá ser digitado ou datilografado, com tinta preta e somente em um lado da folha. Todas as 
rasuras, letras ou palavras superpostas desacreditam o trabalho, comprometendo seu valor.  Seguem 
algumas recomendações em relação à formatação, estrutura e redação de uma Monografia.  
 
FORMATO E MARGENS • Papel A-4 (210 x 297 mm) – Retrato (disposição vertical) 

• Sulfite branco – Alcalino 75 g/m2 

• Margens:            Esquerda: 3,0 cm                         Superior: 3,0 cm 
                              Direita: 2,0 cm                              Inferior: 2,0 cm 
• Texto justificado 
      (exceto Títulos, Subtítulos e Intertítulos; e Bibliografia) 

CAPITULAÇÃO • Título:                               1.    TÍTULO 
• Subtítulo:                          1.1. Subtítulo 
• Intertítulo (opcional):         1.1.1. Intertítulo  
• Todos os capítulos e subcapítulos devem ser iniciados em folhas 

próprias (o mesmo não se aplica a intercapítulos) 
• Títulos, Subtítulos e Intertítulos deverão estar alinhados à esquerda 

TIPO E TAMANHO DE FONTES • Preferencialmente fontes Times New Roman ou Arial   
• Títulos: Tamanho 16, negrito, caixa alta, alinhamento esquerdo 
• Subtítulos: Tamanho 14, negrito, maiúsculas somente nas iniciais de 

palavras principais, alinhamento esquerdo 
• Intertítulos ou Subtítulos Terciários: Tamanho 12, negrito, maiúscula 

somente na inicial da primeira palavra, alinhamento esquerdo 
• Texto: Tamanho 12, caixa baixa, alinhamento justificado 
• Citações textuais (mais que três linhas): Tamanho 12, caixa baixa, 

alinhamento justificado 
• Legendas e Notas de Rodapé: Fonte 10, caixa baixa, alinhamento                                  

justificado  

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS • Espaço duplo em Títulos, Subtítulos e Intertítulos 
• Espaço de 1,5 linha no corpo do texto 
• Espaço simples em legendas, notas de rodapé e citações textuais 
• Espaçamento entre parágrafos: 6,0 pts (duplo) 

PAGINAÇÃO • Canto superior direito (a 2,0 cm da margem superior do papel e a 2,0 
cm do lado direito) 

• Numerar,  consecutivamente, com algarismos indo-arábicos (1, 2, 3, 
etc.), todas as folhas textuais e pós-textuais do trabalho (geralmente 
da Introdução até a Bibliografia) 

• As páginas textuais ou pós-textuais que iniciam as partes do trabalho 
(Introdução, Capítulos, Conclusão, Referências Bibliográficas, 
Bibliografia, Anexos) são contadas, mas não numeradas (o número 
não deve aparecer) 

• As páginas pré-textuais (Capa, Folha de Rosto, etc.) poderão ser 
numeradas em algarismos romanos minúsculos (i, ii, iii, iv, etc.) 

PARÁGRAFOS • 3,0 cm a partir da margem esquerda (duas tabulações) 
•  Texto sempre justificado (exceto Epígrafes e Bibliografia) 

OBSERVAÇÕES:   • Usar fonte em negrito apenas em Títulos, Subtítulos e Intertítulos 
                              • Usar fonte inclinada preferencialmente em palavras estrangeiras (exceto nomes e lu- 
                                  gares) ou quando queira destacar um termo, expressão ou denominação (nome   de 
                                  empresa, entidade ou obra). 



ESTRUTURA DA MONOGRAFIA PARTES OBRIGATÓRIAS 
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS •  Capa 

•  Folha de Rosto 
•  Folha de Aprovação 
•  Resumo 
•  Abstract 
•  Sumário 

ELEMENTOS TEXTUAIS 1. Introdução 
2. Conceituação Temática 
3. Estudo de Casos 
4. Análise de Resultados 
5. Considerações Finais e/ou Conclusão 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 6. Referências 
• Bibliografia 
• Webgrafia 
• Fontes de Ilustrações 

OBSERVAÇÕES:  • Segundo as normas da UFPR, Dedicatória, Agradecimentos e Epígrafes são opcionais 
                          • Segundo as normas da UFPR, listas de ilustrações (figuras), tabelas, abreviaturas, 
                             siglas e símbolos são opcionais 
                          • Segundo as normas da UFPR, Glossário, Apêndice, Anexo e Índice são opcionais,  
                             mas nem sempre necessários ou indicados. 

 
DICAS DE REDAÇÃO: 

a) As frases deverão ser curtas, claras e concisas (até 15 palavras), procurando-se, desta forma, facilitar o 
entendimento. Deve-se evitar parágrafos muito curtos, preferindo no mínimo de 3 a 4 frases, e também 
evitar frases muito longas, sem pontuação, preferindo uma linguagem mais objetiva e precisa.  

b) Não iniciar parágrafos sucessivos com a mesma palavra, ou ainda, repetir a mesma palavra várias 
vezes na mesma frase ou parágrafo.  Evitar advérbios terminados em –mente, tais como geralmente, 
normalmente, freqüentemente, comumente etc.. É preferível empregar: de forma geral, tornou-se 
comum, de modo freqüente, etc. 

c) Em Títulos, Subtítulos e Intertítulos não iniciar com artigos (a, o, as, os) e usar subdivisão com números 
cardinais até três dígitos (1, 1.1 ou 1.1.1), evitando as subdivisões extensas (como, por exemplo, 
4.2.1.1.1). Preferir, em seqüência, letras minúsculas, letras maiúsculas, números romanos – todos 
seguidos de ponto e não parênteses – e números ordinais (1º, 2º, etc), que não possuem ponto. 

d) O numeral cardinal até nove será escrito por extenso e não em algarismo, devendo-se usar o numeral 
do nove em diante. Por exemplo: Houve oito obras construídas embora tenham sido feitos 19 projetos. 

e) Nomes de meses são grafados com minúsculas, ou seja, janeiro e não Janeiro, novembro e não 
Novembro, etc.. As abreviaturas oficiais dos meses em português são todas com 03 (três) letras, exceto 
maio, que não se abrevia. Logo, usa-se: jan., fev., mar., abr., maio, jun., jul., ago., set., out., nov. e dez..  

f) Como regra geral, as siglas não levam o ponto de abreviatura, tais como SNH, OAB, INSS, FGTS, etc.. 
Recomenda-se que a sigla desconhecida, que pode ou não estar entre parênteses, seja precedida de 
seu significado por extenso, na primeira vez em que é mencionada no texto. Por exemplo: 
Desenvolvimento Rodoviário S. A. – DERSA. As abreviaturas, quando formam palavras, devem ser 
escritas com inicial maiúscula e o resto do corpo em minúscula, tais como Unesp, Ibope, Petrobrás, 
Fename, etc.; e sempre UFPR.  

g) Depois de dois pontos ( : ) ou traço ( – ), coloca-se sempre letra minúscula. Se após qualquer 
enumeração aparece ponto final ( . ), então usa-se, a seguir, letra maiúscula. Porém, se após qualquer 
enumeração se coloca ponto e vírgula ( ; ), então será de rigor o uso da minúscula. 

h) Evitar abreviaturas, como séc., por ex., embora se aceite tab., fig. e pág. Nunca abreviar palavras 
dentro de gráficos, tabelas e quadros. As legendas internas devem obedecer a um padrão: dar 
preferência para a caixa alta e baixa, com apenas a letra inicial da primeira palavra em letra maiúscula.  

i) Os adjuntos verbais (em geral, sem dúvida, etc.) deslocados para o início da frase devem vir 
acompanhados de vírgula. Como exemplos: Nos tempos modernos, assistimos a um notável avanço 
das ciências. De modo frequente, há a ocorrência dessas situações na prática.  
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CITAÇÕES           Antonio Castelnou 

 
Na  elaboração  do  texto  de uma monografia é fundamental que se indique as fontes de consulta, o que 
deve ser feito através de citações, tanto textuais (transcrição na íntegra, literal, ou seja, com as mesmas 
palavras que as da fonte) como não-textuais (síntese de idéias ou sua interpretação, isto é, com outras 
palavras diferentes que as da fonte). 
 
a) Citação não-textual de um ou mais autores 
Neste caso, é suficiente citar o sobrenome do autor (em caixa alta ou não) e o ano da edição do livro de 
onde foi extraída a citação, informações que podem ou não estar entre parênteses. Outra opção, é referir o 
sobrenome do autor (em caixa alta) e, entre parênteses, a uma altura um pouco acima, o número que lhe 
corresponde na seção relativa às referências bibliográficas do trabalho. 
  

 Exemplos: Segundo Rodrigues (1998), na pesquisa experimental [...]. 
   Nas palavras de SMITHSON (1998), quando há uma ocorrência de [...].  
         Conforme Snyder e Catanese (1984), a arquitetura possui várias [...] 
   Para XAVIER & CORONA (1990), existe uma forma de dizer [...].     
   Fauls, Guth e Strickland (1983) usam a expressão “papel sexual” para designar [...]. 
   De acordo com FERREIRA  et al. (2003), todas as construções são [...]. 
 
  [...] Na pesquisa experimental, supõe-se um grupo voltado para o 

levantamento em campo e outro no laboratório (RODRIGUES, 1998).  
 [...] entende-se por método científico toda atividade conducente à 
descoberta de um fato novo (MOURA; CINTRA, 1979). 

  [...] não existe um evento que se repete frequentemente, tornando a 
situação difícil de se analisar  (PEDROSO et al., 2005b).   

    
No caso de citar vários autores de obras diferentes, com pontos de vista semelhantes, são citados os 
sobrenomes de todos os autores (em caixa alta ou não) junto com a data de publicação de suas respectivas 
obras, partindo dos autores das obras editadas há mais tempo para os autores das obras editadas mais 
recentemente. Por exemplo: [...] cada conjunto de experiências (BROWN et al., 1972; PRICE, 1999c; 
ROSEMBER & SEARS, 2000; FRANKEL, THOMPSON & FITCH, 2009). 
 
b) Citação não-textual de fonte sem autor indicado: 
Em se tratando de uma fonte, na qual o nome do(s) autor(es) não é indicada, faz-se a citação a partir do 
título da obra ou ainda do nome da publicação – ou site eletrônico –, respeitando-se a indicação do ano da 
edição ou disponibilização on line. Enquadram-se neste caso, citações de entidades coletivas 
 

 Exemplos: Segundo a Grande Enciclopédia Larousse Cultural (1998), [...]. 
   De acordo com o MANUAL DE TÉCNICAS DE ACABAMENTO (2001), [...]. 
   Conforme artigo da Revista Projeto (2000), existem falhas em [...]. 

 
Em PRINCÍPIOS da Construção Civil (1987), as características das                      
construções seguem aspectos relevantes quando [...]. 
No site da Folha de Londrina (1999), colocou-se que a razão dessa reforma tardia 
deveu-se ao fato de [...]. 
 
 [...] é possível apontar solução para a mudança de utilização que vem se  
esboçando no centro da cidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2002).
 [...] Quase todos os casos existentes já foram estudados (IBGE, 1999). 
 [...] a maior parte das estruturas vem sendo reformulada, de modo a garantir 
sua atualização constante (CONGRESSO NACIONAL DE PAISAGISMO, 1998). 
 [...] os Municípios têm registrado um índice elevado (CURITIBA, Prefeitura 
Municipal, 1996). 
 [...] não acontece sempre, mas acontece (VITRUVIUS, 2009b). 

    



c) Citação textual: 
Neste caso, deve-se constar a citação entre aspas, o sobrenome do autor (em caixa alta ou não), a data da 
edição do livro ou artigo e o número da página ( p. ou : ) de onde foi extraída a referida citação. Caso a 
citação seja longa (mais de três linhas), deve ser transcrita em parágrafo distinto, sem aspas, com recuo de 
4 cm da margem esquerda e escrita com letra e entrelinhas menores que os utilizados no texto. Deve se 
deixar uma linha em branco separando a citação dos parágrafos anterior e posterior. O ponto final deve ser 
posto após a citação (se houver no original) e após a autoria.  
  

Exemplos: Segundo Rodrigues (1978, p. 46), tem-se um exemplo de experimento quando “um 
psicólogo deixa dois grupos de ratos em privação de água por 24 e 48 horas e 
mede sua atividade”.  

 
  “Pode-se definir variável como uma propriedade à qual se atribuem valores 

numéricos, estes suscetíveis de variação ao longo de uma amplitude finita ou 
infinita” (RODRIGUES, 1978:35). 

 
  [...] O princípio da comunidade é correspondentemente heterogêneo. 
 
 A rematerialização da sociedade civil através das classes – burguesia e 

operariado – nunca teve entre nós a mesma intensidade que teve nos 
países centrais e essa tem sido a razão invocada para se afirmar que a 
sociedade civil portuguesa é fraca. E o melhor exemplo disso seria o défice 
corporativo da organização dos interesses, quer patrimoniais, quer 
operários. [...] Duas observações devem ser feitas a este propósito. 
(SOUSA SANTOS, 2005, p. 95). 

 
Quando se inicia com maiúscula e o pensamento se completa até o fim, o ponto final deverá preceder as 
aspas que se fecham. Coincidindo o ponto final do autor com o autor citado, então se fecham as aspas 
antes do ponto final. Havendo estranheza do autor do trabalho quanto às palavras ou expressões, após as 
mesmas deve ser colocado o termo [sic], em minúsculas e entre colchetes, significando que o transcrito 
encontrava-se assim mesmo no original.  
 

 Exemplos: Disse Camões, citado por DORA (2000): “Quem o feio ama, bonito lhe parece.” 
Segundo Dias [20--], João Batista Figueiredo disse que faria do Brasil “uma 
democracia”.  

 
 “A crítica dialética é conhecida como demolição de todos os conceitos 

estabelecidos, cristalizados, mumificados [sic] e dos quadros de referências 
teóricas” (CARVALHO, 1996, p.15-6). 

 
Quando na citação aparecerem palavras ou trechos que já estejam entre aspas, transformá-las em 
apóstrofo ( ’ ). Suprimindo uma ou mais palavras por não interessar a sua transcrição, tal omissão deve ser 
indicada por reticências no início e no final do texto, e entre colchetes no meio [...].  
 

Exemplos:  Para Zevi (1999:127), “uma equipe de Levi’s Menswear dirigiu o foco da                       
empresa para o que chamava de suas ‘aptidões especiais’.” 

 
 “diferentes escalas de observação criam fenômenos diversos e [...] existem 
estruturas novas, descobertas a cada novo nível de análise [...]” (SOUZA, 1999:12). 

 
d) Citação de segunda mão: 
No caso de citação de autores, extraída não de obra original, mas sim da obra de outros autores, ou seja, 
de citação secundária, deve-se citar o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) a quem efetivamente pertence a 
citação e, logo após, o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) (em caixa alta ou não) de onde foi extraída a 
referida citação, fazendo-se preceder da expressão latina apud, que significa “citado por”.  
 

Exemplos:        O desenvolvimento da linguagem infantil processa-se ao longo de três 
estágios (PIAGET, apud MUSSEN, 1979). 
 De acordo com Bloom et al., apud Souza-Pires (1980, p.145), o estudo de 
embriões haplóides indicou a existência de um nucléolo por conjunto de 
cromossomos. 

  Não existe uma forma de classificar estas obras, pois, segundo SILVA 
(1999), citado pela REVISTA PROJETO (2002), há uma grande quantidade de 
variáveis de [...]. 


