ANEXO I

PROJETO DE PESQUISA
Obs.: Em anexo segue as instruções para elaboração do projeto.
1. TÍTULO DO PROJETO:

2. PROBLEMA DE PESQUISA

3. JUSTIFICATIVA:

4. OBJETIVOS:

4.1 GERAL:

4.2

ESPECÍFICOS:

5. HIPÓTESE:

6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:
Máximo três páginas.
7. METODOLOGIA:
Máximo duas páginas.
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA:
Atividades (etapas do projeto)

Calendário
M
J

J

A

S

O

N

D

9. REFERÊNCIAS (segundo as normas da ABNT):
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO

TÍTULO DO PROJETO (Deve caracterizar de forma objetiva e delimitada o que se pretende
pesquisar).
PROBLEMA DE PESQUISA - Descrição da problemática e/ou da oportunidade de pesquisa
evidenciada. Abordam-se neste item aspectos científicos, tecnológicos, socioculturais, jurídicolegal e econômicos, na descrição dos problemas de diferentes ordens concatenados ao problema
central. Ao final o problema deve ser formalizado e sintetizado em uma frase que explicite a
situação indesejada que se busca resolver ou a oportunidade que pode ser
explorada/desenvolvida.
JUSTIFICATIVA - Apresentar um conjunto de argumentos que caracterizam a relevância social e
científica da pesquisa; explicitar os benefícios para a comunidade e/ou para o mundo acadêmico;
demonstrar a viabilidade do projeto de pesquisa. A justificativa deve ser demonstrada e
sustentada por meio da revisão bibliográfica.
OBJETIVOS
Geral - Afirmação geral do que será investigado e o que se pretende alcançar ao final da
pesquisa. O objetivo do trabalho é o de solucionar o problema ou de se obter resultados melhores
pelo desenvolvimento das oportunidades evidenciadas. Em relação à hipótese, o objetivo do
trabalho é o desenvolver provas capazes de levar à aceitação ou refutação da mesma.
Específicos - Detalhamento do objetivo geral, explicitando questões mais específicas
do que se pretende em termos de resultados da pesquisa.


HIPÓTESE - A hipótese é uma afirmação a ser confirmada, determina a diretriz do trabalho. Para
trabalhos que envolvem resolução de problemas, a hipótese vem a trazer uma proposta de
solução, enunciando a relação de causa e efeito entre problema e solução. Para trabalhos que
buscam o desenvolvimento de uma oportunidade, relaciona-se o desenvolvimento desta mesma
oportunidade às consequências que trará, como uma relação de causa e efeito.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - Breve revisão comentada da bibliografia que aborda o assunto ou
o tema da pesquisa.
METODOLOGIA - Como fazer a pesquisa?
Tipo de pesquisa - Caracterização do tipo de pesquisa de acordo com a área do
conhecimento em que se insere o projeto de pesquisa. Exemplos de pesquisa: pesquisa básica
ou aplicada; qualitativa ou quantitativa; pesquisa de laboratório; pesquisa de campo; pesquisa
experimental; pesquisa descritiva; pesquisa exploratória; pesquisa bibliográfica; pesquisa
histórica; pesquisa-ação; estudo de caso.


Técnicas de pesquisa - Varia de acordo com o tipo de pesquisa. Em geral é onde se
explicitam os procedimentos técnicos de manejo e experimentação de instrumentos e
equipamentos para o desenvolvimento da pesquisa; técnicas de análise e de coleta de dados; as
fontes de pesquisa e a forma de abordagem das mesmas, etc.
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Cronograma de Execução da Pesquisa - Planejamento temporal das atividades de
pesquisa.


Atividades de
Pesquisa

A

Período de Realização da Pesquisa
Abril de 2018 a dezembro de 2018
M
J
J
A
S
O
N

D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
REFERÊNCIAS - Relação de toda a bibliografia usada para elaboração do projeto de pesquisa.
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