Departamento de Teologia
ORIENTAÇÕES E MODELO DE PROJETO DE MONOGRAFIA
Passos prévios
Antes de elaborar o projeto, o aluno deve ter estudado o tema, de modo a ter alguma
questão que queira aprofundar. Depois, fale com o professor que deseja ter como orientador.
É desejável que o aluno consulte no “Ano Acadêmico” a indicação das áreas, linhas e projetos
de pesquisa da Faculdade, para adequar seu assunto a algum dos projetos constantes ali.
Elementos
1. Cabeçalho (em cima, alinhado à direita):
Nome do documento
Nome da Instituição
Nome do Aluno (sublinhado)
Lugar e data de entrega
2. Título e subtítulo (provisórios) da monografia (centralizados, em duas linhas, em maiúsculas):
Devem aparecer o objeto material (o assunto) e o objeto formal (o aspecto ou
delimitação do mesmo). A delimitação deve ser bem específica (p.ex., um só assunto em um
só autor)
2. Breve resumo:
Explicar, em um texto com dimensões entre 5 a 10 linhas, o título e subtítulo de tal modo
que se perceba realmente o núcleo da questão.
3. Objetivos:
Principal: objeto central da pesquisa (hipótese ou intuição a ser demonstrada)
Específicos ou derivados do objetivo principal como (p. ex. aplicações pastorais etc.)
4. Método:
Pesquisa bibliográfica (mais comum em Teologia), pesquisa de campo (tipo sociológico,
sócio-religioso), entrevistas (assuntos psicológicos), análise artística (música, pinturas...)
5. Estado da questão:
Apresentar brevemente o que as publicações que você já consultou dizem sobre o assunto.
6. Plano (provisório) da monografia:
A linha principal deve mencionar:
- a formulação do problema/hipótese e o estado da questão
- a análise dos elementos/dados/ ordem
- a sintese do que foi descoberto
- a conclusão
7. Bibliografia básica:
No mínimo dois títulos de obras/artigos que falam especificamente sobre seu assunto e
algumas obras gerais, como sejam comentários a livros bíblicos e monografias de Teologia. Não
se mencionam obras instrumentais (edições da Bíblia, dicionários teológicos, coleções de
documentos), mas pode-se mencionar algum artigo de dicionário ou documento específico.
8. Cronograma:
Deve-se apresentar uma previsão das fases principais:
- Prazo para a pesquisa básica
- Submissão do esquema detalhado ao Orientador
- Redação primeira a ser submetida ao Orientador
- Redação final submetida ao Orientador
- Entrega na Secretaria, no prazo estabelecido.
Tamanho e apresentação

Departamento de Teologia
Duas páginas no máximo. Papel A4, letra Times 12, espaçamento 1,5. Veja modelo anexo
abaixo:

(modelo)

PROJETO DE MONOGRAFIA
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia
Aluno: xxxxxxxxx
Belo Horizonte, xx de agosto de 20xx
Título:
A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
SEGUNDO A “INTRODUÇÃO À TEOLOGIA” DE JOÃO BATISTA LIBÂNIO
Orientador:
Área de concentração:
Linha de pesquisa:
Projeto de Pesquisa:

Resumo

João Batista Libânio vê a Introdução à Teologia como z x c v b n m a q w e r t y u i o p a s d f
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvvbnmqwertyuio pasdfg
hkl zxcvbnmaqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
k l z x c v v b n m q w e r t y u i o p a s d f g h k l Consideramos enfim as críticas a esta
concepção.

Objetivos
Objetivo principal: mostrar um exemplo claro de conceptualização da teologia da libertação no
ambiente brasileiro.
Objetivos específicos: pretendemos conhecer melhor a história da teologia e da pastoral no Brasil
nos decênios recentes. : objeto central da pesquisa (hipótese ou intuição a ser demonstrada)

Método: pesquisa bibliográfica
Estado da questão
_________________________________________________________________________________________________________________
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127 – Planalto – CEP 31720-300 – Belo Horizonte/MG
Fone: (31) 3115-7071 – E-mail: secteologia@faculdadejesuita.edu.br - Home-page: www.faculdadejesuita.edu.br

Departamento de Teologia
A discussão atual trata do caráter eclesial da teologia da libertação. Alguns a vêem como
desligada da Igreja hierárquica, outros, como Libanio, como um serviço à Igreja na sua
totalidade.

Esquema provisório
A discussão atual em torno da teologia da Libertação
Analise do conceito de teologia da libertação segundo a “Introdução à Teologia” de J. B.
Libânio
Visão sistemática
Conclusão

Bibliografia básica
LIBANIO, João Batista; MURAD, Afonso. Introdução à teologia: manual.... etc.
PALACIO, Carlos. A teologia da...
BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis. Da libertação.....,
JOÃO PAULO II, Papa. Carta pastoral...

Cronograma:
Pesquisa básica: ago.-set. 20xx
Submissão do esquema detalhado ao Orientador: set. 20xx
Redação primeira a ser submetida ao Orientador: abr. 20xx
Redação final submetida ao Orientador: jun. 20xx
Entrega na Secretaria, no prazo estabelecido: xx ago. 20xx.

_________________________
Aprovação pelo Orientador

__________________________
Assinatura Aluno(a)

Belo Horizonte, _________ de ___________________ de ___________.
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