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Atenção: Não esqueça de numerar as páginas do trabalho. Desconsidere a capa na
contagem das páginas; a folha de rosto deve ser a número um. Embora conte a
partir da folha de rosto, só deve aparecer o número nos elementos textuais, ou seja,
no primeiro texto após o sumário.

1 INTRODUÇÃO
Explicitar o tema e delimitar o subtema ou a área específica em que pensa trabalhar.
Especificar o problema e questões de investigação. Abordar o tema de forma a
identificar a situação ou o contexto no qual o problema será identificado. É uma
introdução do leitor ao tema, onde se encontra o problema, de forma a permitir-lhe
uma visualização situacional do problema.
Um trabalho de pesquisa não precisa, necessariamente, conter uma hipótese de
pesquisa. Pode apresentar uma ou mais perguntas de pesquisa (problema). Entenda
por pergunta de pesquisa o questionamento que surge naturalmente a partir da
descrição objetiva do problema. A partir dos questionamentos, você estabelece os
objetivos a serem alcançados.

2 JUSTIFICATIVA
Neste item, deve ser citado o por que da elaboração do projeto, sua existência, sua
importância e os fundamentos que o sustenta. Justifique cientificamente a sua
proposta. Argumente, tentando provar que sua pesquisa é significativa, importante
ou relevante tanto no campo profissional como social.
Apresentar as justificativas técnicas, científicas e sociais da sua proposta. Arrole e
explicite argumentos que indiquem que a pesquisa é significativa, importante e/ou
relevante.

3 PROBLEMA
Neste item, deve ser evidenciada a questão da sua pesquisa, ou seja, qual a
dificuldade que se pretende resolver ou responder. É a apresentação da ideia
central da pesquisa. Deve-se contextualizar de forma sucinta o tema de sua
pesquisa (contextualizar significa abordar o tema de forma a identificar a situação ou
o contexto no qual o problema a seguir será inserido). Delimitar que aspectos ou
elementos do problema será abordado.

4 OBJETIVOS
Neste item, deve ser apresentado o que se pretende alcançar através da
investigação, respondendo à pergunta de pesquisa. A finalidade divide-se em:
4.1 GERAL
 Genericamente, o que se pretende alcançar com a sua pesquisa.
4.2 ESPECÍFICOS
 Em função da delimitação do problema, quais os objetivos que deverão ser
alcançados, através da execução de seu projeto de pesquisa. Aqui devem ser
apresentadas as etapas para que seja possível alcançar o objetivo geral.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Quadro de referências (teorias e/ou autores) onde se situam os problemas que se
deseja pesquisar; contextualização da questão ou questões levantadas, através
de uma sumária revisão de literatura. Constitui item importante a ser considerado
para a aprovação de sua proposta. Assim, faça uma boa revisão bibliográfica para
saber o que já foi pesquisado. Comente os trabalhos já realizados, salientando a
contribuição dos mesmos para sua proposta de pesquisa. Se uma ideia veio da
leitura de um autor, cite-o, utilizando a norma brasileira NBR 10520.

6 METODOLOGIA (material e métodos)
Neste item, deve-se indicar o método utilizado na pesquisa, descrevendo-o
claramente, identificando a população pesquisada e citar como irá operacionalizar a
coleta de dados, indicando as técnicas e instrumentos de pesquisas a serem
utilizados.

7 RESULTADOS ESPERADOS
Apresentar em forma de tópicos quais são os resultados esperados, advindos da
pesquisa proposta.

8 CRONOGRAMA
Elabore um cronograma, detalhando as fases da pesquisa, com a previsão do
tempo necessário para cada fase.
CRONOGRAMA DE PESQUISA
Atividades

Período Previsto
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul Ago Set

Out Nov Dez

Revisão bibliográfica
Elaboração do projeto de
pesquisa
Entrega e apresentação do
projeto de pesquisa
Coleta de dados
Análise e interpretação de
dados
Redação preliminar da
dissertação/capítulos
Redação final da
dissertação
Defesa da dissertação

Este quadro serve apenas de modelo para a elaboração do cronograma da pesquisa, devendo ser
adequado às especificidades de cada projeto de investigação.

REFERÊNCIAS
Neste item, deve ser citada a fonte consultada e citada no projeto, utilize a norma
brasileira (ABNT) vigente, para referências.
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