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PUBLICAÇÃO CADERNOS DE MONITORIA – ORIENTAÇÕES
A PROGRAD, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico –
DDPed esclarece sobre a publicação Cadernos de Monitoria. A publicação é anual e
destina-se a divulgar os trabalhos de Monitoria premiados durante a realização do
Seminário de Iniciação a Docência – SID 2015.
O objetivo da publicação é registrar a vivência e ao mesmo tempo estimular a
produção acadêmica dos estudantes. A experiência deve ser escrita e apresentada
na forma de texto, tal como sugere as normas abaixo descritas.
Em 2015 foram premiados 20 trabalhos. A não publicação do trabalho
premiado no Caderno de Monitoria, não acarreta prejuízo para os estudantes nem
para o coordenador e orientadores vinculados ao projeto.
Os trabalhos serão submetidos à apreciação de Comissão Científica
coordenada pela PROGRAD, com atribuição de analisar e revisar os trabalhos,
podendo inclusive sugerir alterações para atender ao perfil da publicação.

CRONOGRAMA
Datas/Prazo Limite

Etapas

17/07

Data limite para o envio dos textos

31/07

Apreciação pela Comissão

10/08 a 11/09

Correção pelos autores, caso sejam
indicados ajustes pela Comissão

12/09 a 26/09

Revisão final pela PROGRAD

Novembro/2016

LANÇAMENTO

NORMAS PARA A EDIÇÃO
1. Formato digital: WORD
2. Formato geral: O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4,
com margens, superior e esquerda 3,0 cm, e inferior e direita de 2,0 cm,
espaçamento 1,5 entre as linhas. Deve ter o total de 08 a 10 laudas, incluindo: texto,
referências bibliográficas, gráficos, imagens, tabelas e outros.
3. O texto deve ser organizado com os seguintes itens: Título, Autores, Resumo,
Palavras-chave, Texto (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão,
Considerações Finais) e Referências.
3.1 O Título: letra maiúscula utilizando fonte Arial, corpo 14, em negrito, centralizado
com, no máximo, 20 palavras. Caso haja subtítulo, este deverá ser escrito em letra
minúscula.
3.2 Após uma linha (espaço) do Título, deve aparecer o nome do(s) autor(es),
centralizados, em fonte Arial, corpo 11, um por linha. A apresentação do nome deve
ser com o último nome em letra maiúscula e os primeiros nomes abreviados (EX.:
Maria Antônia dos Santos deve vir SANTOS, M. A.)
3.3 Após a última letra do nome de cada autor, acrescentar nota de rodapé com
número arábico pra indicar as seguintes informações: quando docente, e-mail,
centro, departamento, núcleos, laboratórios e grupo de pesquisa a que está
vinculado; quando discente, e-mail, curso em que está matriculado.
3.4 Na linha seguinte, após o nome do último autor, inserir também o(s) nome(s)
completo(s) da(s) instituição(ões) a que está(ão) vinculado(a/s) o(s) autor(es), como
docente, pesquisador ou aluno.
3.5 Abaixo uma linha (espaço) do nome do autores, a palavra RESUMO e,
imediatamente abaixo da palavra RESUMO, deve ser iniciado o texto do resumo.
Escrito em até 150 palavras, com espaçamento simples entre as linhas, em um
único parágrafo, fonte Arial normal 11, alinhamento justificado. O texto do resumo
deve ter breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos,
resultados e conclusões do trabalho.
3.6 Abaixo uma linha (espaço) do texto do resumo, acrescenta-se a expressão
“Palavras-chave:” e, na mesma linha que ela, serão incluídas, no mínimo três e no
máximo cinco, expressões em português relacionadas ao tema do trabalho,
separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

3.7 Para o Texto deve ser adotado: espaçamento 1,5 entre as linhas; fonte Arial
normal, tamanho 11, justificado.
3.8 Os subtítulos devem ser escritos apenas com a primeira letra maiúscula.
3.9 As notas devem estar incluídas como nota de rodapé em uma sequência
numerada.
3.10 As citações devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.
3.11 As Referências devem seguir obrigatoriamente as normas estabelecidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na seção Referências devem ser
listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem alfabética.
3.12 A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos
nos Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o
Sistema Internacional.
3.13 A seção Introdução deve ser breve e conter o problema estudado, de forma
clara, utilizando-se revisão de literatura, e os objetivos do trabalho realizado.
3.14 A seção Materiais e Métodos deve ser concisa, mas suficientemente clara, de
modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve
conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais
empregadas.
3.15 A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos até o
momento. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a
literatura utilizada, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.
3.16 As fotografias, gráficos, quadros, tabelas e desenhos devem ser elaborados de
forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser inseridas no
texto e numeradas com algarismos arábicos. O título deve ficar acima em negrito,
e a fonte abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados em mais
de um formato, por exemplo, gráficos e tabelas.
3.17 A seção Considerações Finais deve ser elaborada com o verbo no presente
do indicativo, em frases curtas, sem repetir o que está escrito em itens anteriores e
com base nos objetivos e nos resultados do Texto.
3.18 As seções Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussões e
Considerações Finais podem ser apresentados com outros títulos, relacionados à
temática do texto.

4. A submissão do trabalho deve ser encaminhada pelo(a) coordenador(a) do
projeto, por meio eletrônico, para o endereço: projetodeensino@prograd.ufrn.br.
5. O conteúdo dos trabalhos e qualidade dos textos são de inteira responsabilidade
de seus autores, mas a aceitação dos trabalhos para publicação implicará na
transferência de direitos autorais para a UFRN, de acordo com a Lei de Direitos
Autorais.

Natal, 14 de junho de 2016.

Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico
Setor de Programas e Projetos
Contatos: 3342-2299 / Ramal: 112/113
programaseprojetos@prograd.ufrn.br

(MODELO DA ESTRUTURA DO TRABALHO)

TÍTULO DO TRABALHO
SANTOS, M.1
SOUZA, R.2
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN
RESUMO
Apresentação concisa do trabalho com descrição de suas principais características e os
resultados alcançados. Deverá ter no máximo 150 palavras.
Palavras-Chave: Arquitetura. Engenharia. Inovação.
INTRODUÇÃO
A seção Introdução deve ser breve, apresentando o problema estudado e o panorama geral
sobre o mesmo. Deverá conter justificativa do estudo e fundamentação teórica. O último
parágrafo se dedicará aos objetivos do trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS
A seção Materiais e Métodos deverá ser concisa e suficientemente clara, para fácil
compreensão dos procedimentos utilizados, contendo as referências da metodologia de
estudo, o tipo de análise, bem como o tratamento dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seção Resultados e Discussão apresentará os dados obtidos. A discussão dos resultados
deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa,
indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. No caso da utilização de
tabelas, figuras, fotografias, gráficos e desenhos, estes devem ser elaborados de forma a
apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser inseridas no texto e
numeradas com algarismos arábicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seção Considerações Finais deve ser breve, resumindo as contribuições do objeto de
estudo.
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Estudante de Graduação do 6º. semestre do Curso de Comunicação Social da UFRN, email: (...)
Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social da UFRN, email: (...)

AGRADECIMENTOS (opcional)
Na seção Agradecimentos constarão os agradecimentos ao órgão que concedeu a bolsa, às
instituições e às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa.
REFERÊNCIAS
Na seção Referências deverão ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto,
em ordem alfabética do sobrenome. Deve obedecer às normas vigentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Exemplo com 01 autor:
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 6. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
Obs: verificar outros exemplos na norma da ABNT 6023.

