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ANEXO VIII

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REDAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Formatação 
Formato do papel:  A4;  Fonte:  Times New Roman;  Tamanho 12;  Espaçamento 1,5 sendo o texto
disposto em uma coluna; Alinhamento: justificado; Margens: Superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda:
3 cm; direita: 2 cm. Número máximo de páginas: 10.

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA - EXIGÊNCIAS DA ABNT

1.1 Capa
Entidade: Instituição a que pertence.

Título: Tema da pesquisa deve ser sucinto, objetivo porém retratar o problema em questão, espaço e 
tempo quando pertinente.

“O título de uma pesquisa não corresponde ao tema, nem à delimitação do tema, mas emana 
dos objetivos geral e específicos, quase como uma "síntese" dos mesmos. Pode comportar um 
subtítulo: neste caso, o títuloserá mais abrangente, ficando a caracterização para o subtítulo”.
Responsável/is – quem está realizando o projeto? Quem está coordenando o projeto?
Data e Local – Refere-se à local sede do curso.

1.2. Folha de Rosto.

2 OBJETIVOS (Para quê? Para quem?)
No objetivo deverá responder à pergunta para quê? Para quem? Os objetivos esclarecem o que

é pretendido com a pesquisa e indicam as metas que almejamos alcançar ao final da investigação. Ele 
é dividido em:
2.1 Objetivo Geral

É a visão global e abrangente do tema. Situa o projeto em uma agenda ampla de pesquisa.
2.2 Objetivos Específicos

“Apresentam caráter mais concreto. Têm função intermediária e instrumental, permitindo, de 
um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a situações particulares”.

3 Justificativa (Por quê?)
Na justificativa define-se a questão por quê? Consiste em uma exposição resumida e completa

dos motivos de ordem teórica e prática que tornam importante a realização da pesquisa. A justificativa
deve conter:

a. O estágio teórico que o tema se encontra atualmente;
b. As contribuições que a pesquisa pode trazer;
c. A importância do tema do ponto de vista geral e particular;
d. A possibilidade de sugerir modificações/transformações no âmbito da realidade abarcada pelo

tema;
e. Sugestão de soluções para casos gerais e/ou particulares.

4 Embasamento Teórico (como?)
É a apresentação da fundamentação teórica da pesquisa e a definição de todos os conceitos 

empregados.
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Toda pesquisa parte de algum embasamento teórico dos dados obtidos. Deve-se realizar um
levantamento bibliográfico das principais pesquisas/autores relacionados ao tema escolhido, além de
apresentar as divergências entre os autores.

5 Metodologia (Como? Com quê? Onde?)
É a descrição das técnicas utilizadas para realizarem o projeto. 

5.1 Área de estudo
Onde o trabalho será realizado? 

5.2 Método de Procedimento
Constituem etapas da investigação. Apresenta a descrição do projeto, a descrição de como será

aplicado, a codificação e tabulação dos dados/resultados obtidos no projeto de pesquisa.
5.3 Técnicas

É a parte prática da coleta dos dados. Abrange a documentação indireta, abrangendo a 
pesquisa documental e a bibliográfica e documentação direta, abrangendo entrevistas, observação, 
pesquisa (questionários, formulários, etc.). Na técnica deve-se descrever tanto a característica quanto à
forma de sua aplicação, além de como os dados serão tabulados.
5.4 Delimitação do Universo (descrição da população)

Consiste em especificar o que será pesquisado.
5.5 Análise de dados (quando houver)

Refere as análises estatísticas que serão utilizadas para atingir os objetivos específicos.

6 Cronograma (quando?)
Deve-se dividir a pesquisa em partes e definir períodos para a realização de cada parte, com 

uma previsão temporária, desde a apresentação do projeto até o seminário publico de apresentação do 
artigo.

7 Resultados esperados
Quais resultados você espera alcançar quando o projeto for desenvolvido.

8 Referências bibliográficas
Destina-se  a  apresentar  as  leituras  e  fundamentos  teóricos  que  embasam  a  proposta  da

pesquisa. 
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