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DEFINIÇÃO 
 Projeto de Pesquisa é um trabalho científico 

em que se organizam as diversas etapas de 
uma proposta teórica, a ser formulada a 
respeito de determinado assunto. Sua 
característica principal é o desenvolvimento 
do processo de análise de uma proposta 
teórica prévia, que poderá ser validada, ou 
não. 

 



DIVISÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
1 – ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
  

 Capa; 

 Folha de rosto ou Sobre Capa; 

 Epígrafe (não é obrigatória); 

 Sumário. 

  

2 – ELEMENTOS TEXTUAIS: 
  

Introdução, Apresentação ou Considerações Iniciais; 

 



DIVISÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
 Problemática, Objeto do Problema ou 

Questões de Estudos; 

 Hipóteses; 

 Justificativa; 

 Objetivos, Meta ou Finalidade; 

 Teoria ou Postulados teóricos; 

 Metodologia. 



DIVISÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
3 – ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS: 

 Cronograma de Execução ou Cronograma 
de Atividades; 

 Orçamento ou Custo do Projeto de 
Pesquisa; 

 Glossário; 

 Referências; 

 Anexos. 
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ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 

PROJETO DE PESQUISA 
 

I – CAPA 
É obrigatório, na capa imprimir-se todas as 
informações indispensáveis à identificação, 
na seguinte ordem: 

Nomes institucionais; 

Título do trabalho; 

Autor (res); 

Orientador (res); 

Local e data. 

 



ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 
II – FOLHA DE ROSTO 
 É obrigatório, e deve conter os elementos 

essenciais à identificação do trabalho, contendo 
a natureza da inscrição, e segue essa ordem: 

 Nomes institucionais; 

 Título do trabalho; 

 Autor (res); 

 Orientador (res); 

 Natureza da inscrição; 

 Local e data. 

 



ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 
III – EPÍGRAFE 

É opcional, é um pensamento pertinente ao 
tema que se coloca na abertura do trabalho. 

  

IV – SUMÁRIO 
É obrigatório, consiste na enumeração das 
principais divisões, seções e outras partes do 
trabalho, na mesma ordem e grafia em que a 
matéria nele se sucede, acompanhado do 
respectivo número de página. 

 



 

ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 
V – INTRODUÇÃO OU APRESENTAÇÃO 

A palavra que o autor do projeto deve associar à 
introdução é contextualização. Neste item, a critério do 
autor, pode-se ser incluído um breve histórico de forma a 
apresentar o tema ou objeto de estudo. 

  

VI – PROBLEMÁTICA 
Formular o problema como uma pergunta (ou várias) 
facilita a identificação do que se deseja estudar. Além 
disso, é importante delimitar a sua  abordagem em uma 
dimensão viável para a pesquisa e redigir de modo claro a 
dificuldade. Ressaltamos que uma adequada formulação 
do problema exige do pesquisador conhecimentos prévios 
sobre o tema. 

 



 
ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 

PROJETO DE PESQUISA 
 

VII – HIPÓTESES 
O autor do projeto deverá não somente explicitar a 
importância do problema do ponto de vista geral, como 
também propor hipóteses (uma “provável e suposta” 
resposta) ao problema formulado. 

 

VEJA UM EXEMPLO SOBRE PROBLEMÁTICA E HIPÓTESES: 
 
Problema: O que leva os alunos de graduação a 
abandonarem o curso? 

1ª Hipótese: As obrigações profissionais do aluno 
comprometem o seu horário de estudo; 

2ª Hipótese: Se há excesso de obrigações profissionais, o 
aluno abandona o curso de graduação. 

 



ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 
VIII – JUSTIFICATIVA 

Exposição sucinta das razões de ordem teórica 
ou os motivos de ordem prática que tornam 
importante a realização do Projeto de Pesquisa.  

Por exemplo: vou conhecer mais do assunto... 
A justificativa é do projeto de pesquisa e não 
do pesquisador. 

Você deve convencer o leitor da importância do 
estudo proposto. Deve-se também delimitar o 
assunto e relevância. 

 



ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 
IX – OBJETIVOS 
 
 GERAL → é a finalidade global do tema do 

projeto de pesquisa; 

  

 ESPECÍFICOS → apresentam caráter mais 
concreto; tem uma função instrumental 
permitindo viabilizar o objetivo geral ou 
aplicá-lo a situações específicas; 

 



ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 
Observação → estes objetivos poderão ser 

elaborados a partir das questões colocadas 
no final do item definição do problema 
(problemática). É redigido com o verbo no 
infinitivo, de forma clara e compreensível. 

 



VEJA UM EXEMPLO: 
 
IX – OBJETIVOS 
 
10.1 – Geral 

Tentar diagnosticar as causas do fracasso escolar nas 5º 
séries do ensino fundamental da escola Helozira dos 
Santos Thomé. 

 

10.2 – Específicos 

 Possibilitar aos educandos e facilitadores uma visão 
crítica sobre o processo ensino-aprendizagem; 

 Identificar as possíveis causas do fracasso escolar; 

 Conscientizar os pais a participarem mais ativamente 
da educação dos filhos no seio do lar. 

 



ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 

X – REFERENCIAL TEÓRICO OU TEORIA 
A partir de quê? Construída a partir das 
pesquisas já realizadas. O item referencial 
teórico representa a base teórica que vai 
fundamentar a reflexão e a argumentação do 
pesquisador. 

Neste caso o enfoque de um autor ou autores 
de uma linha de pensamento formam o 
referencial teórico com o qual será analisada o 
problema de pesquisa  (problemática). 

 



XI – METODOLOGIA 
Este elemento constitutivo do projeto 
apresenta as técnicas a serem adotadas 
para a realização da pesquisa (entrevistas, 
questionários, etc.), ou seja, devem ser 
descritos os instrumentos e materiais ou as 
técnicas a serem usadas. 

Ainda neste item deve ser escolhido o 
método de pesquisa que o aluno irá 
desenvolver as suas pesquisas de campo. 

 

ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 



VEJAM ALGUNS EXEMPLOS DE MÉTODOS: 
 Comparativo; Dialético; Dedutivo; Indutivo; 

 Estruturalista; Funcionalista; Monográfico; 

 Hipotético-dedutivo; Estatístico e outros. 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
O trabalho será formulado a partir de: 

 Pesquisas bibliográficas; 

 Informações obtidas na internet. 

 

ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 



PESQUISA DE CAMPO 
  

O trabalho será formulado a partir de: 

 Coleta de dados; 

 Caracterização dos atores sociais (os sujeitos históricos da 
pesquisa); 

 Explicitação dos instrumentos a serem utilizados na coleta 
de dados (gravador, câmera fotográfica, filmadora, etc.); 

 Caracterização dos locais da pesquisa (endereço dos 
atores sociais, dos locais de pesquisa, etc.); 

 Como será feita a analise dos resultados obtidos durante 
a pesquisa bibliográfica e de campo. 

 

ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 



 

 

 

XII – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Indicar com clareza o tempo necessário para a realização da pesquisa, em cada uma de suas 
etapas, é uma forma de visualizar o trabalho no futuro, de forma dinâmica e flexível. Um 
cronograma bem feito faz com que o projeto seja viável e econômico. 

 
Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 

1ª Quinz. 2ª Quinz. 1ª Quinz. 2ª Quinz. 1ª Quinz. 2ª Quinz. 1ª Quinz. 2ª Quinz. 

Conversa com o 

Orientador 
X X X 

Início da Montagem do 

Projeto 
X 

Início da coleta de 

dados 
X X X X X 

Análise do material 

coletado 
X X X X 

Seleção do material 

coletado 
X X X X 

Início da Redação do 

Projeto de Pesquisa 
X X X X 

Revisão do Projeto de 

Pesquisa pelo 

Orientador 

X X 

Entrega do Projeto de 

Pesquisa 
X 



 

 

 

XIII – ORÇAMENTO 

É obrigatório, é onde fazemos uma previsão de quanto será gasto para realizarmos 
o projeto de pesquisa. 

 

MATERIAL DE PESQUISA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Digitação 15 páginas R$ 1,00 R$ 15,00 

Transporte 20 viagens R$ 3,00 R$ 60,00 

Papel 01 resma R$ 17,00 R$ 17,00 

Revisor 01 revisor de gramática R$ 150,00 R$ 150,00 

Xerox 500 cópias R$ 0,10 R$ 50,00 

Total R$ 292,00 

 VEJA UM MODELO DE ORÇAMENTO 



XIV – GLOSSÁRIO 
Para melhor compreensão do assunto a ser 
desenvolvido, muitas vezes é necessário que 
alguns termos sejam definidos, principalmente 
nos trabalhos mais elaborados. Os termos 
devem ser definidos em função da utilização 
que o autor do projeto fará dos mesmos na 
elaboração de seu trabalho. Se houver 
necessidade, deve ser explicitado a origem 
teórica dos termos. É um item opcional no 
projeto de pesquisa. 

 

ORDEM DE MONTAGEM E EXPLICAÇÃO DOS ITENS DO 
PROJETO DE PESQUISA 

 



 
VEJA UM EXEMPLO DE GLOSSÁRIO 

 

 

GLOSSÁRIO 

A montante 
localizado rio acima, em regiões das águas, nos 

corpos hídricos. 

Fertirrigação 
é o sistema de aplicação de fertilizantes líquidos ou 

solúveis em água, por meio do sistema de irrigação. 

Paradigma é uma visão de mundo. 

Vinhaça 
resíduo proveniente do tratamento da cana, com 

potencial para ser reciclado. 



XV – REFERÊNCIAS 
 

 É obrigatório, apresentam a indicação do material 
bibliográfico utilizado para a elaboração do projeto, 
que certamente será  enriquecido no momento da 
elaboração do trabalho, em função de novas 
consultas bibliográficas.  

 As referências bibliográficas devem ser feitas de 
acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas e Técnicas – ABNT (NBR – 14.724/2002).  

 Essas normas encontram-se esclarecidas no 
capítulo Referências Bibliográficas conforme a NBR 
14.724 (2002) da ABNT. 

 



VEJA 10 EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS: 
 

Obra com apenas um autor; 

  

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções 
científicas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1987. 257p. 

  

Observação → a citação do número de páginas na 
referência de livros é opcional. Entretanto, 
aconselha-se a inclusão deste item em tese e 
dissertações. 

 

XV – REFERÊNCIAS 
 



Obra com dois autores; 

 

ANTISERI, Dario; REALE, Giovanni. História da filosofia. 2. ed. São 
Paulo: Paulinas, 1990, 3. v. 

  

Obra escrita por três autores; 

 

BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., 
José Ruy. Matemática: 2ª grau. São Paulo: FTD, 1988. 

  

Obra escrita com mais de três autores; 

 

 GONZAGA, João et al. História da Matemática. Rio de Janeiro: 
FTD, 2001. 150p. 

 

XV – REFERÊNCIAS 
 



Autor repetido na exposição da referência bibliográfica; 

 

MARITAIN, Jacques. Sete lições sobre o ser. São Paulo: 
Loyola, 1996. 

________ . A filosofia Moral. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1973. 

 

Autor e título repetido; 

 

FREIRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos: decadência do 
patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Nacional, 1936. 

__________. ___________________. 2. ed. São Paulo:  

Nacional, 1936. 

 

XV – REFERÊNCIAS 
 



Referência de um capítulo de livro, quando o autor do capítulo não é o autor 
do livro; 

 

ULIVI, Lucia Urbani. Bertrand Russel. In: ROVIGHI, Santiago. História da Filosofia 
Contemporânea. São Paulo: Loyola, 1999, p.441 – 459. 

  

Referência de capítulo de livro, quando o autor do capítulo é também o autor 
do livro; 

 

MONTE, Euzébio de Oliveira. A esquerda em Rio Branco. In: _____________ 

. História dos Comunistas no Estado do Acre. Rio Branco: PAIM, 2002, p.61-76. 

  

Referência de artigo de jornal; 

 

COUTINHO, Wilson. O paço da cidade retorna ao seu brilho barroco. Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar., 1985. Caderno, p.6. 

 

XV – REFERÊNCIAS 
 



Referência da internet; 

 

01 – Artigo de revista: 

 

SILVA, M. M. Lucia. Crimes da era digital. BrazilNet, Rio de 
Janeiro, nov. 1988. Seção Ponto de Vista. Disponível em: < 
http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas >. Acesso em 
: 28 nov.1988. 

 

02 – Artigo de jornal científico: 

 

KELLY, Risoleta. Electronic publishing at APS: its not Just 
online journalism. APS NEWS online, Los Angeles, Nov. 1996. 
Disponível em: http://www.aps.org/apsnews/1996/11.965.html. 
Acesso em: 25 nov.1988. 

 

XV – REFERÊNCIAS 
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ANEXOS 

 



 

 

ASPECTOS GRÁFICOS DE UM TRABALHO 

 

 1 – TAMANHO DA LAUDA (FOLHA): 
 Conforme a NBR 14.724/2002, deve-se usar folha de formato A4 (21,0 

cm x 29,7 cm). 

 Margem → as folhas devem apresentar margem esquerda e superior 
de 3 cm; margem direita e inferior de 2 cm. 

 

2 – DIGITAÇÃO: 
 Para digitação, utiliza-se o tamanho 12 para texto normal. 

 Para notas de rodapé e citações com mais de três linhas (que devem 
ficar fora do corpo do texto), pode-se utilizar o tamanho 10 em 
digitação. 

 

3 – FONTE: 
 Utiliza-se a fonte Times New Roman ou Arial. 

 

 



4 – ESPAÇAMENTOS 

 Espaços a utilizar num trabalho (espaço de entrelinhas no texto, de 
acordo com a NBR 14.724/2002): 

 O texto de um trabalho deve ser digitado com espaço duplo de 
entrelinhas. 

 Espaço entre texto e citações com mais de três linhas → 2 espaços 
duplos para iniciar a citação e 2 espaços duplos para reiniciar o 
parágrafo. 

 Espaço entre um parágrafo e outro, sem texto →1 espaço duplo. 

 

Observação → a divisão silábica poderá ser feita somente com hífen. 

Para iniciar parágrafo → pratica-se 7 espaços e inicia-se o texto no 
oitavo espaço. 

Nota importante → nas referências, utilizar espaço simples de 
entrelinhas na mesma referência e espaço duplo entre uma referência e 
outra. 

 

 

 

 

ASPECTOS GRÁFICOS DE UM TRABALHO 

 

 



VEJA UM EXEMPLO: 
  

KUHN, Thomas S. A Estrutura das 

Revoluções Científicas. 2. ed. São Paulo: 

Paulinas, 1987, 257p. 

 

MONTE, Euzébio de Oliveira. História do 

Professorado Acreano. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 1990. 

 

 

 

 

ASPECTOS GRÁFICOS DE UM TRABALHO 

 

 



Pesquisa quase-experimental 

 Aproxima-se das pesquisas experimentais, embora não seja realizada 
por meio da descrição aleatória dos sujeitos nos grupos; 

 Tem um rigor considerável, estabelecendo comparações entre grupos 
não equivalentes ou com os mesmos sujeitos antes do tratamento. 

 

Pesquisa ex-port-facto 

 Investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem 
controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram 
suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis.  

 Neste caso são feitas inferências sobre as relações entre variáveis em 
observação direta, a partir da variação concomitante entre as variáveis 
independentes e dependentes. 

 

 

 

 

ASPECTOS GERAIS DE UM TRABALHO 

 

 



Levantamento 

 Caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cuja opinião 
se quer conhecer; 

 Vantagens: conhecimento direto da realidade, economia e 
rapidez, quantificação; 

 Limitações: ênfase nos aspectos perspectivos, pouca 
profundidade, limitada apreensão do processo de mudança. 

 

Estudo de campo 

 Assemelha-se ao levantamento, todavia tem algumas 
diferenças: são mais aprofundados, apresenta maior 
flexibilidade, podendo ter seus objetivos reformulados ao longo 
do processo de pesquisa. 

 Descrição minuciosa de informações como: sexo, idade, estado 
civil, escolaridade, nível de renda. 

 

 

 

 

ASPECTOS GERAIS DE UM TRABALHO 

 

 


