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INTRODUÇÃO
1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Introduzir significa apresentar. O pesquisador deve apresentar o problema, isto é,
deve explicar quais os fatos ou motivos o levaram a criar uma hipótese de trabalho. A
Introdução é a parte crucial do projeto. Através dela o pesquisador deverá demonstrar a
importância e necessidade do mesmo.


Perguntas que podem servir como roteiro:
a. O que estudar?
b. Como surgiu tal dúvida? (Problema)
c. Quais foram as observações que despertaram a curiosidade para
aquele determinado problema?

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO
1.3 HIPÓTESES
1.4 JUSTIFICATIVA (POR QUE FAZER?)

Consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das razões
de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa ou o tema proposto
para avaliação inicial. No caso de pesquisa de natureza científica ou acadêmica, a
justificativa deve indicar:


A relevância social do problema a ser investigado.



As contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de proporcionar
respostas aos problemas propostos ou ampliaras formulações teóricas a esse
respeito.



O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema.



A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo
tema.
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1.5 OBJETIVO GERAL
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(Orientações quanto aos objetivos: VAI BUSCAR O QUÊ?)
Aqui o aluno deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá
desenvolver: o que se vai procurar.
A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos
objetivos da pesquisa cabe identificar claramente o problema e apresentar sua
delimitação. Apresentam-se os objetivos de forma geral e específica.
O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua
investigação.
Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para
que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos.
Utilizar verbos no infinitivo para iniciar os objetivos:


Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir)



Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar)



Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar)

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

(O QUE JÁ FOI ESCRITO SOBRE O TEMA?)
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. Consiste em apresentar um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Uma
pesquisa não parte do zero, por isso o pesquisador deverá fazer uma pesquisa prévia
sobre o que já foi escrito sobre o tema sobre o qual pretende estudar.
A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite
salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar
comportamentos e atitudes.


A literatura indicada deverá ser condizente com o problema em estudo.



Citar literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado.



Apontar alguns dos autores que serão consultados.



Demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema.



As citações deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT.
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3 METODOLOGIA
(COMO FAZER?)



Descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser abordada (bibliográfica,
documental, de campo, etc. )



Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos e fontes escolhidos
para a coleta de dados: entrevistas, formulários, questionários, legislação
doutrina, jurisprudência, etc.



Indicar o procedimento para a coleta de dados, que deverá acompanhar o tipo de
pesquisa selecionado, isto é:
a) Para pesquisa bibliográfica: indicar proposta de seleção das leituras (seletiva,
crítica ou reflexiva, analítica);
b) Para pesquisa experimental; indicar o procedimento de testagem;
c) Para a pesquisa descritiva: indicar o procedimento da observação: entrevista,
questionário, análise documental, entre outros.



Listar bibliotecas visitadas até o momento do projeto e outras a serem visitadas
durante a elaboração do trabalho final.



Indicar outros recursos: jornais, periódicos, Internet.
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4 CRONOGRAMA (EM QUANTO TEMPO FAZER?)

A elaboração do cronograma responde à pergunta quando?
A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo
necessário para passar de uma fase a outra. Não esquecer que há determinadas partes
que podem ser executadas simultaneamente enquanto outras dependem das fases
anteriores. Distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa, incluindo
nesta divisão a sua apresentação gráfica.
Exemplo:

ATIVIDADES/PERÍODO
Escolha do tema
Levantamento das
referências
Coleta de dados
Análise dos dados
Organização do
roteiro/partes
Redação do trabalho
Revisão e redação final
Entrega do Projeto
Apresentação

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Respon
s.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (obrigatório)

9

REFERÊNCIAS (obrigatório)


Na bibliografia final listar em ordem alfabética todas as fontes consultadas,
independente de serem de tipos diferentes (seguir normas ABNT).

