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1 INTRODUÇÃO

Na introdução do projeto deve constar: tema, problema, hipótese (a depender do
método escolhido para análise), objetivos geral e específicos e justificativa.
O tema é a apresentação do assunto que será abordado, de forma clara e precisa
(pode-se fazer uso de algumas citações).
O problema a ser abordado deve ser apresentado de forma clara e sucinta. Em
forma de pergunta.
Objetivos devem ser apresentados de forma clara, em parágrafos curtos, diretos e
objetivos (não utilizar linguagem ambígua e subjetivista).
O objetivo geral é o que se pretende conseguir com a execução do projeto, ou seja
com a pesquisa. Os objetivos devem iniciar com o verbo no infinitivo (exemplos:
apresentar, definir, avaliar, etc). Tem-se um único objetivo geral e sugere-se no mínimo
dois e no máximo quatro objetivos específicos.
Os objetivos específicos são um detalhamento do objetivo geral. (Observação: há
na internet sugestões de verbos para serem utilizados em objetivos).
Sobre a justificativa, esta deve ser argumentativa no sentido de mostrar a
relevância, as contribuições e a necessidade de se realizar a pesquisa proposta. Mostrar a
importância pessoal, social e científica da pesquisa.

Observação: a redação da introdução deve ser feita na ordem acima.

2 OBJETIVOS
Geral
Específicos

Observação os objetivos deverão constar no texto da introdução, como indicado
acima, no corpo do texto em formato de redação, porém para maior facilidade
para expô-los, os mesmos objetivos deverão constar novamente no item 2, em
forma e tópicos.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

No referencial teórico deve ser apresentado o levantamento da literatura sobre o
tema proposto. Recomenda-se a leitura de vários autores, e que as informações colhidas
sejam apresentadas através de citações de acordo com as normas da NBR 10520.
O referencial teórico é um ponto importante do projeto e as citações são
obrigatórias sendo neste item uma vez que o pesquisador apresenta o Estado da
Técnica/Arte na área de conhecimento estudado e evidencia os aportes que fundamentam
o recorte de pesquisa estabelecido pelo autor.

3 MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Tipos de Abordagens

Apresentar o tipo de pesquisa que será realizada, explicando-a e justificando seu
uso, e ainda o tipo de método de abordagem: dialético, indutivo, dedutivo ou sistêmico,
justificando a escolha do mesmo para este estudo.
Neste item é fundamental além da apresentação detalhada do “COMO” o trabalho
será desenvolvido, especificando passo a passo os procedimentos adotados na pesquisa,
ainda se faz necessária a apresentação do Marco Teórico da pesquisa de forma clara e
inteligível. Dando ênfase a eliminação de toda e qualquer ambiguidade que possa ser
suscitada com relação ao tema e sua abordagem, os limites teóricos e empíricos que
circunscrevem a pesquisa.

OBS.: Elemento Obrigatório para todo e qualquer tipo de pesquisa.

4.2 Local do Estudo (Obrigatório em pesquisa empírica)

Detalhar o local de estudo em termos espaciais e organização institucional básica.

4.3 Participantes do estudo (Obrigatório em pesquisa empírica)

Explicar quem serão os participantes, como serão escolhidos, qual o nível de
participação.

4.4 Instrumentos de Coleta (Obrigatório em pesquisa empírica)

Apresentar o instrumento de coleta de dados, justificar o uso do mesmo.

4.5 Técnicas de Coleta e Tratamento dos Dados (Obrigatório em pesquisa empírica)

Considerando a ética e o sigilo, detalhar como, onde e quando serão coletados os
dados e como serão analisados.

4.6 Aspectos Éticos (Em todos os projetos)

Neste item deve ser explicada toda a questão de natureza ética, assim como de que
forma observa as Resoluções Específicas de área (ex.: Res. 466/12) foi seguida e
observada no caso específico do trabalho, especificando a necessidade ou desnecessidade
de cada um dos termos Anexos e seu preenchimento.
Neste Item ainda deve haver referência expressa à Eticidade do Instrumento, sua
aplicação e tratamento dos dados.

Observação: A apresentação dos itens 4.2 a 4.5 deve seguir as indicações do orientador
e do tipo de pesquisa que será efetuada. A apresentação dos mesmos é obrigatória em
todas as pesquisas empíricas, quando cabíveis, deve ser de forma clara e sequencial.

5 ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURA

No item orçamento deve haver a especificação de quais custos e quem será o
responsável pelo custeio das despesas oriundas da execução do projeto. No caso do
projeto não ser financiado por agência de fomento deve ser especificado neste item.

No caso de não haver agência de Fomento ou incentivo institucional para a
pesquisa, deve haver a especificação expressa que os ônus e custos com a execução do
projeto serão de responsabilidade exclusiva dos pesquisadores envolvidos na execução
da pesquisa.

5 CRONOGRAMA

Tem como objetivo mostrar as etapas do desenvolvimento da pesquisa, seguindo
períodos previamente estipulados. Exemplo: Sugestão de cronograma, o qual deve ser
adequado ao trabalho do aluno
Atividades
Levantamento
bibliográfico
Produção do projeto
Apresentação
do
projeto ao COEP
Desenvolvimento
da
pesquisa
Levantamento
bibliográfico
Visita técnica no cenário
da pesquisa
Aplicação
de
instrumentos
Tabulação dos dados

Fev.

Mar.

X

X

Abr.

maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Redação
Revisão

X
X
X
X

X

X

Entrega da pesquisa

X

Apresentação / Defesa

X

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todas as obras citadas no texto e também consultadas, mas não citadas, deverão constar
na lista de referências, em ordem alfabética, e seguindo as normas da NBR 6023.

A elaboração deste modelo de Projeto está de acordo com as normas da ABNT, NBR
15287:2011

