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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIAS

1. O tema da monografia deve ser escolhido dentro da área do curso em consenso
com a coordenação / professores do Instituto.

2. As monografias podem ser nos seguintes formatos:
Revisão bibliográfica
Revisão bibliográfica com casos clínicos
Pesquisa experimental
Pesquisa clínica
Questionário com coleta de dados
Outros (a discutir)

3. O exemplar final deve ser entregue até o dia da apresentação, sendo uma cópia
impressa e outra em CD sob formato em PDF;

4. Formato e diagramação
4.1. A estrutura do texto deve ser feita de acordo com as normas a seguir, que são
uma simplificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para
elaboração de Trabalhos Acadêmicos (ABNT – NBR 14724).

4.2. O trabalho deve ser escrito em português, em Word windows, versão 6.0 ou
superior, utilizando fonte Arial, tamanho 12, folha A4, com 2,5 cm de margens
esquerda e direita e 3,0 cm de margem superior e inferior, justificado, digitado em
espaço 1,5, entre 20 e 30 páginas. Os indicativos numéricos de seções devem
preceder o título ou sub-título, alinhado à esquerda.

4.3. Paginação: enumeração a partir da primeira folha da parte textual (introdução)
em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha.

4.4. Citações: citadas com o nome do sistema autor, seguido da data.
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4.4.1. Citações no texto: “de acordo com os estudos de Costa et al. (2003), Silvino
& Costa (2007) Silva (2008)”, no caso de mais de dois, dois e um autor
respectivamente, em ordem cronológica.
4.4.2. Citações entre parênteses: “Vários estudos demonstram um efeito benéfico
da acupuntura nesta patologia (COSTA et al. 2003; SILVINO & COSTA, 2007;
COSTA, 2008)”, em ordem cronológica. 1

4.5. Ilustrações (opcional): quadros, fotografias, gráficos, organogramas,
fluxogramas, desenhos e outros. Legendas devem ser devem ser claras, breves,
auto-explicativas, dispensando a consulta do texto. Nas Figuras, as legendas
devem aparecer na parte inferior precedidas da palavra Figura, seguida do número
(algarismo arábico), conforme a ordem de ocorrência no texto. Quando as
ilustrações forem retiradas de outras fontes, o autor, ano e origem devem ser
mencionados.

4.6. Tabelas: normalmente com dados demográficos ou estatísticos de acordo com
o IBGE (1993). Devem apresentar numeração independente e consecutiva, com o
título na parte superior, precedido da palavra Tabela e do número (arábico) na
ordem que aparece no texto. As fontes citadas no corpo da Tabela ou abreviaturas
devem ser dispostas em nota de rodapé. Quando as Tabelas forem retiradas de
outras fontes, o autor, ano e origem devem ser mencionados.
5. Conteúdo:

5.1. Pré texto:
5.1.1. Capa (obrigatório – anexo 1): Instituto Jacqueline Pecker, título do trabalho,
nome do autor, local e ano
5.1.2. Folha de rosto (obrigatório – anexo 2): nome do autor, título do trabalho,
subtítulo (se houver), natureza (monografia para conclusão do Curso de
Especialização em Acupuntura Veterinária, no Instituto Jacqueline Pecker, nome do
Orientador, local e ano).
5.1.3. Dedicatória (opcional): homenagem ou dedicação do trabalho
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5.1.4. Agradecimentos (opcional): pessoas e/ou Instituições que contribuíram para
a conclusão do trabalho.
5.1.5. Epígrafe (opcional – anexo 3): citação, com indicação de autoria.
5.1.6. Resumo em português (obrigatório – anexo 4) – incluir palavras chave
5.1.7. Resumo em inglês - Abstract (opcional) – incluir key words
5.1.8. Lista de Ilustrações (opcional): de acordo com a ordem de disposição no
texto, com a identificação das páginas.
5.1.9. Lista de abreviaturas e siglas (opcional – anexo 5): abreviaturas e siglas
utilizadas no corpo do texto, seguidas das palavras ou expressões por extenso em
ordem alfabética
5.1.10. Lista de símbolos (opcional): símbolos utilizados no corpo do texto,
seguidos das palavras ou expressões por extenso em ordem alfabética.
5.1.11. Sumário (obrigatório – anexo 6): índice com as páginas dos itens e subítens do trabalho.
6.2. Texto (todos os itens obrigatórios)
6.2.1. Revisões de literatura
6.2.1.1. Introdução, Justificativa e Objetivos: descrever o assunto a ser tratado com
justificativa da escolha do tema.
6.2.1.2. Revisão da Literatura:
6.2.1.2.1. Patologia na medicina convencional (Etiologia, Fisiopatologia,
Diagnóstico e Tratamento)
6.2.1.2.2. Patologia segundo a medicina tradicional oriental (Diagnóstico e
tratamento segundo as teorias de Yin Yang, Oito princípios, Substâncias
Fundamentais, Cinco movimentos e Zang Fu)
6.2.2. Metodologia (obrigatório caso a monografia se enquadre em Pesquisa
Experimental ou Pesquisa Clínica ou Questionário): Descrição da amostra com
seleção dos sujeitos (idade, sexo, raça, estado de saúde, peso, etc); Instrumentos
(indicação de testes, questionários, entrevistas, observações a serem utilizados);
Procedimento da coleta de dados (como, quando e quais dados foram coletados);
2 Tratamento de dados (estatística utilizada ou outros modos de interpretação dos
dados)
6.2.3. Caso(s) clínico(s) (quando cabível nos trabalhos de revisão de literatura)
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6.2.4. Resultados (obrigatório caso a monografia se enquadre em Pesquisa
Experimental ou Pesquisa Clínica ou Questionário): Texto com apresentação dos
dados, adicionado quando for o caso de figuras e tabelas com título e numeração
(auto explicáveis independentes do texto);
6.2.5. Discussão (obrigatório caso a monografia se enquadre em Pesquisa
Experimental ou Pesquisa Clínica ou Questionário): cotejar os resultados com os
dados de literatura, com interpretação dos mesmos.
6.2.6. Conclusão(ões): de acordo com os resultados e objetivos; devem responder
ao problema de pesquisa e estar relacionadas ao trabalho;

6.3. Pós-Texto
6.3.1. Referências (obrigatório - anexo 6): lista de referências bibliográficas em
ordem alfabética de acordo com a ABNT 6023 (anexo 6) – todas as referências
citadas no texto devem estar incluídas neste item e todas as referências deste item
devem estar citadas no texto.
6.3.2. Apêndice (opcional): texto(s) ou documento(s) elaborado(s) pelo autor para
complementar a argumentação; resultados individuais dos dados
6.3.3. Anexo (opcional): texto(s) ou documento(s) não elaborado(s) pelo autor, para
fundamentar, comprovar ou ilustrar.
6.3.4. Glossário (opcional): lista em ordem alfabética de palavras ou expressões
técnicas de uso restrito, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas
definições.
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ANEXO 1 - CAPA

INSTITUTO ESPECIALIZADO EM HOMEOPATIA E ACUPUNTURA
JACQUELINE PECKER
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ACUPUNTURA VETERINÁRIA

TÍTULO DO TRABALHO

NOME DO ALUNO

CAMPINAS

ano
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ANEXO 2 – FOLHA DE ROSTO

TÍTULO DO TRABALHO

NOME DO ALUNO

Monografia apresentada ao Instituto
Especializado em Homeopatia e Acupuntura
Jacqueline Pecker, como parte integrante do
Curso de Especialização em Acupuntura
Veterinária.
Orientador: Prof. ................

CAMPINAS

ano
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ANEXO 3 – EPÍGRAFE
Essa seção é opcional. Consiste de um verso, um dizer, um provérbio, etc.
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ANEXO 4 – RESUMO

SOBRENOME, NOME. Título do trabalho. Campinas, ano, no de páginas.
Trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Acupuntura Veterinária –
Instituto Especializado em Homeopatia e Acupuntura Jacqueline Pecker, Campinas
– SP.

RESUMO
(resumo com 200 palavras)
Palavras chave: ..., ..., ..., ... (3 palavras-chave)
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ANEXO 5 – LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Exemplo
MTC = medicina tradicional Chinesa
B = meridiano da bexiga
E = meridiano do estômago
cm = centímetros
% = porcentagem
et al. = colaboradores
h = hora
no = número
oC = grau centígrado
P = significância estatística
UI = unidade internacional
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ANEXO 6 – SUMÁRIO

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 8
2 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................. 9
3 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 15
4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 18
Anexos .................................................................................................................... 29
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ANEXO 7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artigo e ou matéria em meio eletrônico
SILVA, M.M.L. Crimes da era digital. Net Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto
de Vista. Disponível em:
<http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 28
nov. 1998.

Artigo em jornal
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo,
28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.

Trabalho apresentado em evento
BRAYNER, A.R.A.; MEDEIROS, C.B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a
objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo.
Anais... São Paulo: USP, 1994. p.16-29.

Legislação
BRASIL. Medida provisória no. 1569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997.
Seção 1, p.29514.

Artigo em Periódico
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração,
Rio de Janeiro, v.3, n.2, p.15-21, 1997.
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Dissertação ou Tese
VEIGA NETO, E.R. Aspectos anatômicos da glândula lacrimal e sua inervação
no macaco prego Cebus apella. 1988. 103p. Tese (Doutorado em Bases Gerais
da Cirurgia e Cirurgia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade
Estadual Paulista, Botucatu.

Livro
KRIEG, N. R.; HOLT, J. C. Bergey‘s Manual of Sistematic Bacteriology. 9. ed.
Baltimore: Williams & Wilkins, 1994. 984 p.

