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 1-INTRODUÇÃO 

Na introdução deverá ser explicitado o objeto que deseja pesquisar. Sugerimos 

os seguintes passos: 

 1. Trazer um leitor não especialista no assunto do geral até o tema; 

 2. Desenvolver genericamente o tema – delimitando-o; 

 3. identificar dentro do tema – o problema; 

 4. Delimitar o foco da pesquisa – delimitar o problema;  

 5. Situar o tema e o problema dentro do contexto geral da sua área de 

trabalho, experiência profissional ou formação acadêmica e as motivações 

que levaram à escolha do tema. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA                 

 Apresentação das razões de ordem teórica ou práticas que justificam a 

realização da pesquisa, sugere-se: 

 A relevância social e oportunidade do problema a ser investigado. 

 As contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de 

proporcionar respostas aos problemas propostos ou ampliar as 

formulações teóricas a esse respeito. 

 O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema. 

 A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade 

proposta pelo tema. 

 

 

 



3- PROBLEMA 

 

         A formulação de uma questão ou o levantamento de alguns 

questionamentos que conduzirão a uma problematização, a qual orientará a proposta 

de estudo.  

 

4- OBJETIVOS 

 Aqui deverá ser descrito o objetivo concreto da pesquisa que irá 

desenvolver: o que se vai procurar. 

A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. 

Apresentam-se os objetivos geral e específicos. 

 O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua 

investigação. 

 Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem 

realizadas para que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, 

descritivos e explicativos. Utilizar verbos para iniciar os objetivos: 

 Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir) 

 Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar) 

 Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar) 

 

4- REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 Uma pesquisa inicia-se por um referencial teórico, uma base a partir da qual 

se buscarão novos fatos. Mesmo que exploratória, isto é, aquela na qual 

desconhecemos aonde terminaremos, parte de uma situação concreta da qual 



alguém já deve ter feito pesquisa com mesmos objetivos ou até iguais ou 

semelhantes, ou mesmo complementares a certos aspectos da pesquisa pretendida.  

 A citação das conclusões a que outros pesquisadores chegaram permite 

salientar a possível contribuição da pesquisa pretendida, demonstrar a correção ou 

contradições ou, ainda, reafirmar as questões da pesquisa.  

 A literatura indicada deverá ser condizente com o estudo no nível de stricto 

sensu e com o problema em estudo. 

 Apontar autores que serão consultados (relação provisória). 

 Explicitar o entendimento existente na literatura sobre o tema. 

 As citações literais deverão aparecer sempre entre aspas ou caracteres em 

itálico, indicando a obra consultada.  

 As citações devem especificar a fonte (AUTOR, ANO, PÁGINA) 

 

5- METODOLOGIA  
 

Se possível identificar os métodos que serão usados, mas obrigatoriamente deverá: 

 Descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser abordada (bibliográfica, 

documental, de campo, etc.) 

 Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos e fontes 

escolhidos para a coleta de dados: entrevistas, formulários, questionários, 

legislação doutrina, jurisprudência, etc. 

 Descreva como pretende trabalhar o tema 

 

 

 



6- CRONOGRAMA    

 

 A elaboração do cronograma responde à pergunta quando em relação ao 

próprio projeto? O trabalho deve ser organizado em fases, com a previsão do tempo 

necessário para passar de uma à outra.  

 Não esquecer que há determinadas partes que podem ser executadas 

simultaneamente enquanto outras dependem das fases anteriores.  

     Distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa e da elaboração 

de seu relatório.  

 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 As referências bibliográficas são as obras já lidas e citadas no corpo do 

documento. 

 

8-BIBLIOGRAFIA  

A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa inclui aqueles que 

ainda serão consultados para sua pesquisa. 

 

9 - ANEXOS                                                                                                         

 Você pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabelas, lista 

de abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas, etc. 

 

Observação: o formato é o de um texto com no mínimo 5 e no máximo 10 páginas, 

em espaço 1,5 e tamanho de fonte 12.  

 


