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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA  

MONOGRAFIA 
 

 

A Monografia está dividida em 3 partes: pré-texto, desenvolvimento e pós-texto. 

 

A. Pré-texto 

O pré-texto deve ser numerado em letras romanas minúsculas. Este compreende os 

seguintes elementos: 

 

1. Capa (colocada apenas depois da Monografia Aprovada e sem alterações, para 

efeitos de publicação) 

Também conhecida como folha de rosto, deve conter o seguinte: 

a) Título da proposta de investigação – em letra maiúscula, deve ser sucinto, 

conciso e preciso, tal como na proposta de investigação. 

b)  Frase “Tese de Monografia” 

c) Frase “Dirigida à Faculdade de… da Universidade Nacional Timor Lorosa’e 

para Completar os Requisitos pressupostos de Obtenção de Grau Académico 

de… em …” 

d) Emblema/Símbolo da UNTL - cerca de altura = 9 cm e largura = 8 cm  

e) Nome completo do estudante - todo por extenso, não sendo admitidas 

abreviaturas nem títulos académicos 

f) Número de registo do estudante 

g) Departamento 

h) Faculdade 

i) Universidade nacional Timor Lorosa’e 

j) Cidade - Díli 

k) Ano de elaboração 

 

(O modelo de Capa vem indicado no anexo 1, e o exemplo vem indicado no anexo 2.) 

 

2. Página em branco (colocada apenas depois da Monografia Aprovada e sem 

alterações, para efeitos de publicação) 

Esta página serve de separador entre a capa e a página do título 

 

 

3. Página do título 
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Na página do título encontra-se a mesma inscrição da capa, mas em papel branco. 

 

4. Página de aceitação do(s) orientador(es) 

Esta página contém o termo de aceitação do(s) Orientador(es) 

 

(O modelo de Página de Aceitação do(s) Orientador(es)  vem indicado no anexo 3.) 

 

5. Página de aprovação 

Esta página contém a data do exame, o resultado final, as assinaturas do júri e a 

legalização pelo Diretor de Departamento e Presidente do Conselho Pedagógico e 

Científico da Faculdade. 

 

Nota: esta página só será colocada para impressão e encadernação da Monografia, depois 

da respectiva defesa.  

 

(O modelo de Página de Aprovação vem indicado no anexo 4.) 

 

6. Página de autorização de reprodução 

Nesta página o estudante autoriza ou não autoriza a reprodução integral ou parcial da 

Monografia. 

 

(O modelo de Página de Autorização de Reprodução vem indicado no anexo 5.) 

 

7. Página de declaração de integridade 

Nesta página o estudante declara ter agido com integridade quer na realização da 

pesquisa, quer na elaboração da Monografia. 

 

(O modelo de Página de Declaração de Integridade vem indicado no anexo 6.) 

 

8. Página de dedicatória (facultativo)  

 

(O exemplo de Página de Dedicatória vem indicado no anexo 7.) 

 

9. Página de agradecimentos (facultativo)  

 

(O exemplo de Página de Agradecimentos vem indicado no anexo 8.) 
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10. Página de citação (facultativo) 

 

(O exemplo de Página de Citação vem indicado no anexo 9.) 

 

11. Resumo  

O resumo deve ser escrito nas duas línguas oficiais, Tétum e Português, e nas duas 

línguas de trabalho, Inglês e língua Indonésia, constituindo uma descrição resumida das 

questões investigadas, do objetivo, do método e dos resultados da investigação. O 

objetivo da investigação é extraído do que vem na introdução, mas muito resumidamente. 

Inclui o percurso da investigação, dos resultados da investigação, e da conclusão. O 

resumo não deve ocupar mais do que uma página. 

 

(O exemplo de Página de Resumo vem indicado no anexo 10.) 

  

12. Índice 

O índice oferece uma listagem geral dos conteúdos da tese e serve para facilitar a 

identificação dos capítulos ou temas. No índice devem ser bem indicados os temas e 

subtemas, organizados por páginas. 

 

(O exemplo de Página de Índice vem indicado no anexo 11.) 

 

13. Índice de tabelas 

Se a tese inclui muitas tabelas, estas devem ser listadas numa página. Havendo poucas, é 

possível dispensar esta lista. 

 

(O exemplo de Página de Índice de Tabelas vem indicado no anexo 12.) 

 

14. Índice de quadros 

Se a tese inclui muitos quadros, estes devem ser listadas numa página. Havendo poucos, é 

possível dispensar esta lista. 

 

(O exemplo de Página de Índice de Quadros vem indicado no anexo 13.) 

 

15. Índice de figuras 

É uma lista organizada das figuras existentes, com indicação das respectivas lista páginas. 

A listagem das ilustrações obedece às mesmas condições do índice de tabelas. 
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(O exemplo de Página de Lista de Ilustrações vem indicado no anexo 14.) 

 

16. Índice de anexos 

Estes obedecem igualmente ao modo de listagem das tabelas e ilustrações.  

 

(O exemplo de Página de Índice de Anexos vem indicado no anexo 15.) 

 

17. Siglas e abreviaturas 

As listas de símbolos, siglas e abreviaturas (se houver) incluem os símbolos, as siglas e as 

abreviaturas usados na elaboração da tese. Vem acompanhado, um a um, do respectivo 

significado. Figuram apenas no caso de serem usados muitos símbolos, siglas e 

abreviaturas. 

 

(O exemplo de Página de Siglas e Abreviaturas vem indicado no anexo 16.) 

 

B. Desenvolvimento 

A parte fundamental da tese contém os seguintes capítulos: introdução, revisão da 

literatura ou contextualização teórica, metodologia de pesquisa, resultados da 

investigação e análise dos dados e uma conclusão, que compreende a conclusão, 

implicação e as sugestões finais. 

 

1. Introdução 

Do capítulo da introdução constam: os antecedentes, a justificação do estudo, a 

formulação do problema/questão, o objetivo da investigação, a importância ou utilidade 

da investigação, as premissas e delimitações do estudo, a definição operacional e a 

delimitação do léxico, ou melhor da terminologia. Este capítulo passa a ser numerado em 

algarismo, a partir do número 1. 

a) Os antecedentes na tese não diferem dos que vêm na proposta de Monografia mas 

oferecem tratamento mais alargado, isto é, com a descrição dos tópicos relacionados 

com o tema da monografia, e apresentação da razão da escolha do tema em causa 

b) A justificação do estudo deve ser a mesma que consta na proposta de Monografia. 

c) Para apurar melhor o que se deseja investigar, o problema/questão deve ser 

formulado em forma de frases interrogativa, tal como sugerido na proposta de 

Monografia. 

d) O objetivo da investigação deve ser o mesmo que figura na proposta de Monografia. 
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e) A importância do estudo, ou utilidade da investigação, também deve ser a mesma que 

consta na proposta de Monografia. 

f) Em definições operacionais ou na seleção terminológica: o léxico usado no título da 

investigação deve ser explicado de tal maneira que não surjam interpretações 

múltiplas ou divergentes, por parte dos leitores. Primeiro, é preciso explicar o 

significado do léxico e depois, o seu sentido em contexto de investigação. 

 

2. Contextualização teórica 

Conforme apresentada na Proposta de Monografia, podendo ser melhorada. 

 

3. Método de pesquisa 

Conforme apresentada na Proposta de Monografia, devendo ser actualizada, facultando 

uma descrição exacta do momento de pesquisa.  

 

4. Resultado da pesquisa e análise e discussão dos dados 

Este capítulo encerra os resultados da investigação e da análise de dados de forma 

integrada. 

a) O resultado da investigação, caso necessário, assume forma de tabela gráfica, ou 

outros modos de representação pertinentes para facilidade de leitura. Na alínea 1 

deste capítulo é conveniente apresentar o resultado da investigação considerada, 

descoberta a enumerar segundo a ordenação da referida tabela. 

b) A análise dos dados e os resultados da investigação constituem explicação teórica 

qualitativa, quantitativa ou estatística. Esta análise constitui o porquê dos dados, 

relação entre dados, significado dos dados e congeminações sobre os dados. Além 

disso é conveniente que o resultado da investigação seja comparado com resultado de 

investigações anteriores sobre o mesmo tópico. 

c) Os resultados devem procurar responder ao problema e questões levantadas. Se foram 

identificados objetivos, deve ser feita uma análise do cumprimento dos mesmos, com 

exceção para as Monografias que limitam o trabalho de investigação à análise 

documental. 

 

5. Conclusão e recomendações 

As conclusões devem ser apresentadas separadamente. 

a) Conclusão consiste numa explicação, enunciado curto e certo, clarificador do 

resultado da investigação e da análise, adequados à reformulação das hipóteses. (Com 
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exceção para as Monografias que limitam o trabalho de investigação à análise 

documental). 

b) Pode ter lugar uma alínea para sugestões de pesquisa futuras, sendo que estas devem 

ser feitas com base na experiência e nas considerações do autor, devem ser dirigidas a 

investigadores da mesma área ou de área semelhante, que desejam continuar ou 

desenvolver a investigação já feita. A sugestão não é uma linha obrigatória de 

pesquisa, ou seja, é facultativa. 

 

C. Pós-texto 

A última parte do trabalho de tese de monografia é composta por: 

 

1. Bibliografia 

A lista bibliográfica é organizada conforme a da proposta de Monografia, segundo as 

normas APA (American Psychological Association). 

 

2. Anexos 

Os anexos são usados para colocar documentos, dados ou explicações com função de 

complemento da descrição apresentada, que suportam a investigação. 
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TÍTULO DA PROPOSTA DE MONOGRAFIA 
 

 

Monografia 

 

Dirigida à Faculdade de Engenharia Ciência e Tecnologia da Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e para Completar os Requisitos Pressupostos de Obtenção 

de Grau Académico de Licenciatura em Engenharia ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por 

Nome do Estudante 

Número de Registo do Estudante 

 

DEPARTAMENTO DE ……. 

FACULDADE DE ENGENHARIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E 

 

DÍLI 

ANO 

 

Anexo 1 - Modelo de Capa 
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CARTOGRAFIA GEOLÓGICA NA ÁREA DE LETEFOHO E 

CIRCUNDANTES DO POSTO ADMINISTRATIVO DE SAME 

MINICÍPIO DE MANUFAHI 
 

Monografia 
 

Dirigida à Faculdade de Engenharia Ciência e Tecnologia da Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e para Completar os Requisitos Pressupostos de Obtenção 

de Grau Académico de Licenciatura em Engenharia Geologia e Petróleo 

 

 

 
 

 

Por 

JOANINHA DO ROSÁRIO FERNANDES  

13.b.01.014 

 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E PETRÓLEO 

FACULDADE DE ENGEHNARIA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E 

 

DÍLI 

2018 

 

 

Anexo 2 - Exemplo de Capa 
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UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E 

FACULDADE DE … 

DEPARTAMENTO DE … 

 

 

 

Nome do estudante 

NRE: Número de Registo do Estudante 

 

 

 

Nome da Monografia 

 

 

Monografia 

Licenciatura/Bacharelato em … 

 

Trabalho efetuado sob a orientação do(s) Professor(es): 

Nome do/a Professor/a ________Assinatura____________ 

Orientador 

 

Nome do/a Professor/a ________Assinatura____________ 

Co-orientador 

 

 

 

Díli, … de  (mês) de (ano) 

 

  

Anexo 3 - Modelo de Página de Aceitação dos Orientadores 
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Nome da Monografia (em Maiúsculas) 

Díli 

 

Por 

Nome do estudante 

NRE: Número de Registo do Estudante 

Apresentado perante o Júri no dia … de (mês) de (ano) 

é classificado APROVADO 

 

 

Conselho de Júri: 

 

Presidente de Júri : Nome                 Assinatura 

Examinador I  : Nome                 Assinatura 

Examinador II  : Nome                Assinatura 

 

 

Aprovado pelo 

Diretor de Departamento de … 

 

(Assinatura) 

(Nome do Diretor de Departamento) 

 

 

Legalizado pelo 

Presidente do Conselho Pedagógico e Científico da FECT 

 

(Assinatura) 

(Nome do Presidente do Conselho Pedagógico e Científico da FECT) 

 

 

 

 

Anexo 4 – Modelo de Página de Aceitação 
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Declaração de autorização para reprodução integral ou parcial da 

tese de monografia 
 

 

É autorizada a reprodução Integral/Parcial desta tese apenas para efeitos de 

investigação, com a necessária citação do autor.  

 

 

Díli, dia, mês e ano 

 

 

Nome Completo: _________________________ 

Assinatura: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 5 – Exemplo de Autorização de Reprodução 
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Declaração de integridade 
 

Declaro ter actuado com integridade na elaboração da presente Monografia. 

Confirmo que em todo o trabalho conducente à sua elaboração não recorri à 

prática de plágio ou a qualquer forma de falsificação de resultados. 

Mais declaro que tomei conhecimento integral do Código de Conduta da 

Universidade Nacional Timor Lorosa’e. 

 

 

Díli, dia, mês e ano 

 

 

Nome Completo: _________________________ 

Assinatura: ______________________________ 

 

Anexo 6 – Exemplo de Declaração de Integridade 
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Aos meus familiares, irmãos, tios e primos 
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Anexo 7 – Exemplo de Dedicatória 
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Anexo 8 – Exemplo de Agradecimento 
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“Pátria é, pois, o sol que deu o ser 

drama, poema, tempo e espaço 

das gerações, que passam, forte laço 

e as verdades que estamos a ver” 

 

(Xanana Gusmão) 

Anexo 9 – Exemplo de Citação 
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(Português) 

Políticas, processos e práticas de decisão curricular na avaliação das 

aprendizagens na Faculdade de Educação, Artes e Humanidades da 

Universidade Nacional Timor Lorosa’e de Timor-Leste 
 

Resumo 
A educação apresenta um dos pilares de desenvolvimento de qualquer sociedade, 

pelo que o investimento na sociedade representa um investimento na educação. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(Tétum) 

Politika, procesu no pratika iha decisaun Kurriculu ba avaliasaun ba 

hanorin iha Faculdade Educação, Artes no Humanidades iha Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e iha Timor-Leste 
 

Rezumu 
Edukasaun aprezenta pilar ida ba dezenvolvimentu iha qualquer sociedade, entaun 

investimentu iha sosiedade reprezenta investimentu iha educasaun. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Inglês) 

Policies, processes and curricular decision procedures about learning 

evaluation in Faculdade de Educação, Artes e Humanidades of Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e of Timor-Leste 

 

 

Abstract 
Education represents one of the pillars of any society’s development, therefore the 

investment in society represents an investment in education. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (Bahasa Indonesia)  

Kebijakan, proses dan prosedur keputusan kurikuler tentang evaluasi 

belajar di Faculdade de Educação, Artes e Humanidades dari Universidade 

Nacional Timor Lorosa'e Timor-Leste 

 

Abstraksi 

Pendidikan adalah suatu prosess untuk mendidik manusia dari tidak tahu menjadi 

tahu… 

  

Anexo 10 – Exemplo de Resumo 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CE  Ciências da Educação 

CN  Ciências Naturais 

UNTL  Universidade Nacional Timor Lorosa’e 

IS  Institutos Superiores 

PEA  Processo de Ensino e Aprendizagem 

ONU  Organização das Nações Unidas 

Anexo 16 - Exemplo de Página de Siglas e Abreviaturas 


