
Monografia: O desafio dos universitários 

Entenda o que é uma monografia e porque ela causa frio na barriga dos 

estudantes 

 

- O que é uma monografia? 

A monografia, no sentido simples da palavra nada mais é do que uma pesquisa 

minuciosa sobre determinado tema, ou temas relacionados, que possuem por objetivo 

apresentar assuntos, problemas e resoluções que tragam alguma contribuição 

relevante para a ciência em geral.  

“A monografia é o estudo minucioso a  

fim de esgotar determinado tema  

relativamente restrito.” 

(Dicionário Aurélio) 

Na maioria das vezes, a monografia é elaborada durante ou após o termino das 

matérias aplicadas no curso, geralmente o acadêmico recebe orientação de 

professores e mestres dos quais participam na formação do aluno. 

 

- Características e regras para a monografia 

Uma monografia é sempre um trabalho individual e deve seguir as regras exigidas pela 

ABNT. Geralmente o seu tamanho fica em torno de 60 páginas (podendo variar). 

Ela é feita com um tema único, bem definido, podendo ter relação com outros temas e 

pesquisas já realizadas e publicadas, no entanto, sempre oferecendo algo mais do que 

já existe, trazendo mais conteúdo e novas soluções.  



O trabalho deve fazer afirmações que podem ser comprovadas ou pelo menos 

fundamentadas através das pesquisas feitas pelo acadêmico, fazendo-se necessário 

uma seleção esmiuçada do material de pesquisa utilizado e citações que comprovem 

porque o universitário está afirmando aquilo, porque ele concorda ou discorda de 

determinado ponto de vista. 

Uma boa monografia, de regra possui todos ou pelo menos a maioria destes itens: 

- Informa os resultados obtidos através da pesquisa; 

- Organiza todas as informações e observações; 

- Argumenta sobre os fatos; 

- Utiliza uma escrita inteligente e cientifica; 

- Demonstra experiências; 

- Procura as relações existentes entre determinados temas. 

 

O estudante deve estar convicto do que diz, e preparado para defender a sua pesquisa 

e o seu ponto de vista perante a banca de professores que irão analisar o trabalho. 

 

- Uma etapa importante para o acadêmico 

Sabendo que a monografia é o ultimo passo para o acadêmico conquistar o diploma, 

não é de se espantar que a maioria dos estudantes fiquem apavorados com a ideia da 

apresentação deste trabalho, afinal de contas, o universitário se prepara desde o 

começo (ou seja, por anos) para chegar a esse ponto crucial, ponto este que poderá 

decidir o futuro do universitário. 

É fato que algumas monografias além de serem publicadas em revistas do ramo, 

podem ganhar um bom destaque, elevando assim o currículo do profissional, ou seja, 

nem sempre este trabalho é apenas uma etapa para a conclusão do curso, pode ser 

que seja algo ainda mais valioso. 

Esta etapa exige muito do acadêmico, é uma fase exaustiva e reprovar aqui seria uma 

tremenda dor de cabeça. Portanto, se você está se preparando ou pretende se 

preparar para apresentar o seu trabalho, mãos a obra, entre de cabeça, não seja 

orgulhoso e se preciso peça ajuda para os mestres e professores. No mais, tenha uma 

boa sorte, e até a próxima! 

 


