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RESUMO
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apresentada uma breve Introdução (geralmente uma frase afirmativa que
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informativo. Deve ser redigido em um único parágrafo com frases completas e
afirmativas. Recomenda-se que o resumo seja redigido com aproximadamente 250
palavras. O autor deve se atentar ao espaçamento desse tópico, que difere dos
demais, sendo exigido espaçamento simples (1,0). Orientações adicionais a respeito
desse tópico estão contidas na Norma ABNT/ NBR 6028:2003. Redigido o resumo,
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finalizadas também por ponto.
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1 INTRODUÇÃO

A Introdução de um projeto de pesquisa deve contextualizar de forma clara o
tema proposto no estudo. Procura-se mostrar que a pesquisa estará fundamentada
em bases sólidas, demonstrando as lacunas da literatura sobre o tema da pesquisa
que justifiquem serem preenchidas. Portanto aconselha-se relacionar o texto com a
literatura pertinente. A organização do texto da introdução deve estar alinhada com
as outras partes do trabalho acadêmico, evitar ser genérico.
O texto deve ter certas características, entre as quais, concisão, clareza,
exatidão, sequência lógica (coesão /coerência) e estilo.
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2 DELIMITAÇÃO DO TEMA

2.1 Tema delimitado

2.2 Delimitações específicas

2.2.1 Delimitação temporal

2.2.2 Delimitação espacial

2.2.3 Delimitação procedimental

2.2.4 Delimitação territorial

2.2.5 Delimitação populacional

2.3 Linha de pesquisa
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3 JUSTIFICATIVA

É importante apresentar os motivos que levaram à investigação do
problema.
A justificativa descreve a importância do estudo e a razão da realização da
pesquisa, isto é, justificam-se os objetivos não o tema da pesquisa.
É nessa etapa que o leitor será convencido de que o projeto deverá ser feito,
daí a necessidade de se delimitar a pesquisa, demonstrar a sua relevância e a sua
viabilidade. Lembrar sempre que no quesito delimitação é importante definir a área
específica do conhecimento, o espaço geográfico e o período que será focalizado na
pesquisa.
A justificativa deve evidenciar três pontos importantes: A relevância Social:
contribuição do estudo realizado para sociedade; A relevância Pessoal: a
importância da pesquisa para a satisfação do interesse do próprio pesquisador; A
relevância Científica: contribuições do estudo para a confirmação das hipóteses
levantadas, para a ampliação de teorias ou para a contestação de verdades
estabelecidas.
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4 PROBLEMÁTICA e HIPÓTESES

Neste tópico é importante identificar claramente a questão que direcionará a
pesquisa (o Problema). Recomenda-se que se apresente nos parágrafos
introdutórios, uma contextualização acerca da problemática que envolve o estudo,
para então, ao final do texto apresentar a questão de pesquisa. O problema,
portanto, é uma pergunta que norteia a pesquisa e que pretende-se respondê-la
mediante o cumprimento dos objetivos propostos.
Definido o problema, este deverá ser respondido em hipóteses ou perguntas
de pesquisa (questões norteadoras) que irão determinar as relações entre as
variáveis que deram origem ao problema a ser pesquisado.
As hipóteses são explicações ou possíveis respostas sobre um determinado
fenômeno que deverão ser comprovadas ou refutadas com a pesquisa. Devem ser
claras, convincentes, inovadoras e que mereçam ser objetos de estudo. Geralmente
duas hipóteses são formuladas e confrontadas entre si. Já as questões norteadoras
são perguntas elaboradas geralmente com base nos objetivos e nas dúvidas do
pesquisador e não servem para antecipar respostas e sim, para direcionar o caráter
investigativo da pesquisa.
As hipóteses são utilizadas em pesquisas de caráter quantitativo e
qualitativo. As questões norteadoras são utilizadas em geral em pesquisas
qualitativas.
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5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral

Apenas um objetivo geral (ou primário) deve ser elaborado. Deve ser
redigido numa frase única, que deve começar com verbo no infinitivo. Deve ser claro
e deve justificar a pesquisa.

5.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos (ou secundários) devem estar associados ao
objetivo geral. De forma geral, as respostas aos objetivos secundários devem atingir
o objetivo geral. Geralmente os objetivos secundários são apresentados em tópicos

Exemplo:
• Conceituar ....;
• Descrever ....;
• Verificar ...;
• Demonstrar;
• Analisar.
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6 REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico também pode ser chamado de revisão da literatura,
pressupostos teóricos, marco teórico, etc. Este tópico refere-se à fundamentação
teórica que você irá adotar para tratar o tema e o problema de pesquisa. Por meio
da análise da literatura publicada você irá traçar um quadro teórico e fará a
estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa e
ainda servir de base para a análise e interpretação dos resultados no relatório final.
A revisão de literatura resultará do processo de levantamento e análise do que já foi
publicado sobre o tema e o problema de pesquisa escolhidos. Permitirá ao
pesquisador refletir sobre a inovação da sua pesquisa e sobre os impactos da
mesma para a comunidade.
Na redação do texto final você deve observar os seguintes critérios:
objetividade, clareza, precisão, consistência, linguagem impessoal e uso do
vocabulário técnico.
Dicas: o texto deve ter começo, meio e fim; revisão de literatura não é fazer
colagem de citações bibliográficas; faça uma abertura e um fecho para os tópicos
tratados; preencha as lacunas com considerações próprias; crie elos entre as
citações; apresentar todas as citações (normas para citações estão apresentadas
no tópico de Referências desse documento); cuidado com plágio.

Exemplo:

6.1 Tópico 1

6.2 Etc.
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7 METODOLOGIA

Iniciar a metodologia informando o local, Centros/Instituições envolvidas,
período de realização da pesquisa e a população que se pretende estudar.

7.1 Tipo de pesquisa

Neste tópico deve ser abordada a classificação da pesquisa, no caso
Bibliográfica não esquecer de justificar a escolha, e sua classificação quanto aos
objetivos.

7.2 Meios de busca

Sites, bibliotecas, jornais, revistas (periódicos), material digital e outros
meios de divulgação de informação.

7.3 Critérios de inclusão e exclusão

Indicar os critérios de inclusão e exclusão dos documentos científicos (ou não
científicos) utilizados para a coleta de dados. Por exemplo: delimitação do ano de
publicação, da língua em que o material foi publicado, meios de aquisição se
gratuitos ou pagos, se a escolha será baseada nos fatores de impacto do periódico,
e definir os descritores de busca.

7.4 Metodologia de análise de dados

Descrever a metodologia a ser utilizada para a análise dos dados e
informações coletados: abordagem estatística (apresentação descrita dos resultados
por meio de medidas de tendência central, dispersão, contagens, percentuais, testes
estatísticos de comparações de médias, correlação, regressão, etc.), técnicas de
análise

qualitativa

do

texto

(análise

de

conteúdo,

análise

do

discurso,

confrontamento de informações), etc. Se houverem várias variáveis e diferentes
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métodos para analisa-las, descrever detalhadamente cada uma (variável e
metodologia proposta para sua análise).
Apresentar a forma como os resultados serão apresentados (tabelas, gráficos,
fluxogramas, quadros, transcrição de trechos e etc.).

7.5 Aspectos éticos

Informar que o presente trabalho não necessitará ser submetido para
aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a resolução CNS
466/2012, pois se trata de uma pesquisa cujas informações serão obtidas em
materiais já publicados e disponibilizados na literatura, não havendo intervenção ou
abordagem direta junto à seres humanos. Dessa forma, a pesquisa não implicará em
riscos ao sujeito. Entretanto, deverá informar os benefícios que a pesquisa trará para
a comunidade (ressaltar a relevância social, pessoal ou científica da pesquisa).
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8 ESTRUTURA PROVÁVEL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO

A pesquisa científica do artigo " TÍTULO DO ARTIGO: SUB-TÍTULO (se
houver)” provavelmente será apresentada na seguinte ordem:

Apresentar a estrutura com os tópicos e sub tópicos que serão abordados no
artigo final

RESUMO
ABSTRACT
INTRODUÇÃO ..............................................................................................................
MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................
DESENVOLVIMENTO ..................................................................................................
CONCLUSÃO ...............................................................................................................
REFERÊNCIAS .............................................................................................................
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9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O planejamento deve ser condizente com o cronograma. É apresentado em
formato de tabela. O pesquisador deve estar atento a prazos e disponibilidade dos
sujeitos participantes da pesquisa para coleta de dados.

Exemplo:

ANO: 2019

ATIVIDADES

FEV MAR ABR MAI JUN AGO SET OUT NOV
1

Leituras para escolha do tema

X

2

Elaboração do projeto de pesquisa

3

Defesa do projeto em banca

4

Redação do esboço do artigo

5

Construção da Discussão Teórica

6

Considerações Finais

X

7

Revisão final

X

8

Estudo para a Defesa

9

Simulação da Defesa

X

10

Apresentação do Artigo Científico

X

X

X
X
X
X

X

16

10 ORÇAMENTO FINANCEIRO E RECURSOS NECESSÁRIOS

O orçamento deverá ser condizente com o planejamento da pesquisa e com
o tamanho da amostra apresentado. É apresentado em formato de tabela. O
pesquisador deverá prever possíveis gastos financeiros para o desenvolvimento da
pesquisa, bem como a todos os recursos necessários para coleta e análise dos
dados a serem coletados. Deverá ser informado o(s) responsável(eis) pelo custeio
financeiro da pesquisa.

Exemplo:
Para a elaboração da produção científica há a necessidade de adquirir
materiais, os quais contribuírão para o estudo, a análise dos dados, bem como o
desenvolvimento e finalização do trabalho. Segue o orçamento contendo os gastos
esperados:

Serviço/Material

Descrição

Aquisição
bibliográfica

Doutrinas sobre o
tema (e-book)

01

R$ 18,21

R$ 18,21

Impressões

Impressão do
trabalho

60

R$ 0,15

R$ 9,00

Encadernação

Encadernação para
a avaliação do
trabalho

03

R$ 3,50

R$ 10,50

TOTAL GERAL

Quantidade Valor Unitário Valor Total

R$ 37,71
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REFERÊNCIAS

As citações e referências devem corresponder e seguirem as normas da
ABNT (Norma ABNT/NBR 6023/2002, com a atualização dos espaçamentos da
norma NBR/ 14724/2011). Todos os documentos citados no texto devem constar
nas referências. A lista das referências deve estar ordenada em ordem alfabética. As
referências devem ser digitadas em espaçamento simples entre linhas, alinhadas à
esquerda. Devem estar separadas entre si por um espaço simples (pular uma linha).
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ANEXOS E APÊNDICES

O pesquisador deve atentar ao fato de que anexo é todo documento não
elaborado pelo mesmo, enquanto apêndice é todo documento de autoria própria.

APÊNDICE - Texto ou documento elaborado pelo próprio autor, a fim de
complementar sua argumentação. Os apêndices são identificados por letras
maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. A palavra
APÊNDICE em letras maiúsculas, travessão e título em letras minúsculas, apenas
com a inicial em maiúscula, centralizado.

ANEXO - Texto ou documento elaborado não elaborado pelo autor, a fim de
complementar sua argumentação. Os anexos são identificados por letras maiúsculas
consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. A palavra ANEXO em letras
maiúsculas, travessão e título em letras minúsculas, apenas com a inicial em
maiúscula, centralizado.

