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RESUMO DE UM  PROJETO 

DE PESQUISA 
1. Introdução – elementos: problema de 

pesquisa (tema), objetivo geral, 

específicos, hipótese e justificativa (o que 

será feito). 

2. Metodologia – tipo de pesquisa, linha de 

estudo, parte teórica e empírica. COMO 

será feito. 

3. Bibliografia – referencial do que foi usado 

no projeto e será usado na pesquisa. 
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DICAS PARA CONFECÇÃO DO 

PROJETO DE PESQUISA 

• O principal é definir o objeto (tema) da pesquisa. 
Definir o objeto, estudá-lo, conhecê-lo e apresentá-lo 
em um texto escrito. Para ser científica, nossa 
pesquisa precisa estabelecer condições de verificação 
das relações que propomos e das explicações que 
apresentamos.  

 

• Numa pesquisa, o fundamental é o nosso trabalho de 
construção do objeto e de suas relações, isto porque é 
a pesquisa que constrói, num certo sentido, a 
realidade, pelo próprio trabalho do pesquisador em 
delimitar e explicar um fenômeno ou evento. 
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DICAS PARA CONFECÇÃO DO 

PROJETO DE PESQUISA 

• Seja objetivo: um projeto de pesquisa deve ter entre 
20 e 50 páginas, com toda parte metodológica, ainda 
não é a pesquisa em si, precisa ser aprovado para ser 
seguido. 

 

• Não queira “provar” algo. Se você já sabe de algo, 
não há necessidade de se fazer pesquisa. 
“Achismos” são dispensáveis em pesquisa cientifica. 

 

• Tudo deve ser escrito e de forma sistematizada. 
Deve-se usar a técnica adequada para o tipo de 
pesquisa proposto e escrever tudo. 
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DICAS PARA CONFECÇÃO DO 

PROJETO DE PESQUISA 
Para ser científica: 

– O objeto da pesquisa (para ser científica) deve ser 
reconhecível e definido de tal maneira que seja reconhecível 
igualmente pelos outros. 

– O estudo deve dizer algo que ainda não foi dito ou rever algo 
que já se disse, porém sob uma ótica diferente. 

– O estudo deve ser útil aos demais. 

– O estudo deve fornecer elementos para a verificação e a 
contestação das hipóteses apresentadas. 

– Uma pesquisa científica deve sempre prever seus produtos – 
um artigo, um livro, a solução para um problema de 
engenharia etc. Uma pesquisa que não termine em um 
produto foi tempo perdido. 

MÓDULO-1 

http://www.ufmg.br/


MÓDULO-1 

http://www.ufmg.br/


MÓDULO-1 

http://www.ufmg.br/


DICAS DE PESQUISA 

• Leia, leia, leia e leia...a única forma de se 

desenvolver senso acadêmico é a leitura 

(de material também acadêmico e de 

qualidade). 

• Como identificar a qualidade do material? 

Autor, ano de publicação e citações, 

periódico no qual está publicado, 

quantidade de vezes que é citado, etc). 
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DICAS DE PESQUISA 

• A qual instituição pertence o autor? Quais as 

mais renomadas no Brasil e no mundo? 

• Cuidado com coesão, coerência, concordância 

e uso adequado as expressões da língua 

portuguesa. 

Exemplo de coesão e coerência: 

Houve vários imprevistos durante a viagem.Tudo 

foi cuidadosamente planejado.  

Tudo foi cuidadosamente planejado para a 

viagem, no entanto, houve vários imprevistos. 
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DICAS DE PESQUISA 

• Coesão e coerência 

 Eu gosto tanto de frango, mas tenho medo 
de gripe aviária. 
- Ah, mas só dá na Ásia, responderam. 
 
- Justo na parte de que eu mais gosto?  
 
Coerência retirada de  forma proposital, 
com sentido humorístico (Folha de São 
Paulo, 18 de março de 2006, p. E13).  
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FONTES DE PESQUISA 
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FONTES DE PESQUISA 
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SITES DE BUSCA 

• http://www.periodicos.capes.gov.br – CAPES – 

Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de 

nível superior. 

• http://qualis.capes.gov.br – classificação de 

periódicos da CAPES 

• http://www.scielo.org - Scientific Electronic Library 

Online – livraria cientifica eletrônica e online. 

• http://www. scholar.google.com.br – google 

acadêmico, voltado para pesquisa em periódicos e 

revistas científicas. 
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SITES DE BUSCA - 

UNIVERSIDADES 

• www.ppgem.eng.ufmg.br  –  Teses e 
Dissertações – PPGEM/UFMG  

• http://www.teses.usp.br/ - Biblioteca de teses e 
dissertações da Universidade de São Paulo. 

• http://www.unicamp.br/unicamp/servicos/bibliote
cas - Universidade de Campinas – SP. 

• http://management.fgv.br/publicacoes - site de 
publicações da FGV 

• http://rae.fgv.br – Revista de Administração de 
empresas da FGV 
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
PESQUISA - TRABALHO 
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
PESQUISA - TRABALHO 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 



Estruturas de Projetos de 

Pesquisa, Relatórios de 

Pesquisa e Artigos Científicos 



ELEMENTOS PROJETO DE PESQUISA 

 
Capítulo I: (O PROBLEMA) 
Introdução 
Problema de pesquisa 
Objetivos gerais 
Objetivos específicos 
Justificativa 
Hipóteses 
Delimitação 
Definição de termos e abreviações 
 
Capítulo II: (METODOLOGIA) 
Modelo do estudo 
Descrição da amostra 
Instrumentos 
Procedimento coleta de dados 
Tratamento dos dados 
Limitações do estudo 
Cronograma de execução 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 

 



ESTRUTURA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 

 
Título /Autores/Instituição 
 
RESUMO E/OU ABSTRACT 
 
INTRODUÇÃO 
Problema de pesquisa 
Objetivos gerais 
Objetivos específicos 
Justificativa 
Hipóteses 
Delimitação 
 
METODOLOGIA 
Modelo do estudo 
Descrição da amostra 
Instrumentos 
Procedimento coleta de dados 
Tratamento dos dados 
Limitações do estudo 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 



Estrutura de um relatório de 

pesquisa 

Elementos pré-textuais 

Capa (nome da instituição, nome do curso, 
nome do autor, título do trabalho, cidade, mês, 
ano de conclusão do projeto);  

Folha de rosto (natureza do trabalho, a 
instituição que se destina, orientador); 

Sumário (capítulos, subcapítulos - sistema 
progressivo e alfanumérico); 

Todas páginas são numeradas. Exceção: folha 
de rosto.  

Resumo e ou Abstract; 

 



Capítulo I: O problema 

Introdução 

 Faz uma introdução ao tema da pesquisa. É 

adequado citar os autores mais importantes, 

mostrando o “estado da arte”.  

Problema de pesquisa: não pode ser 

problema de engenharia ou valor, deve ser 

científico. Para isso, necessita envolver 

variáveis que possam ser testáveis.  



Objetivos 

• O que se pretende com o desenvolvimento 
da pesquisa e quais resultados se procura 
alcançar; 

Justificativa 

• Consiste na apresentação das razões de 
ordem teórica e/ ou prática que justificam a 
realização da pesquisa;  

Delimitação 

• Restrição do campo de interesse. 



Capítulo II: Revisão de literatura 

• É de extrema importância, irá familiarizar 

o leitor com outros estudos; 

• Demonstra a necessidade da realização 

do estudo, assim como, a obtenção de 

resultados expressivos por outros autores. 

 



 Modelo de estudo; 

  Descrição da amostra: seleção dos sujeitos; 

• Instrumentos: Indicação de testes, questionários, 
entrevistas, observações a serem utilizados; 

• Procedimento da coleta de dados: como, quando e 
por quem foram aplicados os instrumentos;  

• Tratamento de dados: explicitação estatística 
utilizada ou outros modos de interpretação de 
dados; 

• Limitação do estudo: aspectos indesejáveis que 
influenciarão os resultados e não são controláveis; 

Capítulo III: Metodologia 



Capítulo IV: Resultados e 

Discussão 

• Tabelas e figuras: devem conter título e 

numeração;  

• Ênfase nos resultados mais significativos, 

apontar divergências e convergências com a 

literatura. 

• Obras e autores: citação simples, 

sobrenome dos autores seguido do ano. Ex: 

(Jacobs,1932); (Ary, Jacobs & Razavier, 

1972) 



• Mais de três autores, sobrenome do 

primeiro, seguido da expressão “et al.” 

e ano;  

 

• Quando mencionado um autor que está 

sendo citado na obra consultada, deve-

se indicar o primeiro autor, seguido da 

expressão “apud” ou “citado por” e 

finalmente o autor e ano da obra atual. 

Ex: Cooper apud McArdle,1986); 



Referências Bibliográficas: 

 
 Todos e, somente, os autores citados no 

texto devem aparecer nas referências 
bibliográficas e vice-versa. Material 
consultado sem alusão no texto não é 
referenciado, podendo, no entanto, aparecer 
em outra seção sob o título bibliografia 
suplementar. 

 A seqüência deverá obedecer a ordem 
alfabética dos sobrenomes dos autores. As 
referências variam em função do número de 
autores e da fonte utilizada. (ABNT – NBR 
6023/2002) 



Conclusões e sugestões 
 São formuladas em função dos resultados e dos 

objetivos; 

 

 Deve responder ao problema de pesquisa; 

 

 Quando possível, mencionar sugestões para 

futuras pesquisas. 

 



ANEXOS  

• Tabelas com dados suplementares, citações 

muito longas, leis ou pareceres de suporte 

para o trabalho são apresentados em anexo. 

Instrumentos de medida (desde que não 

infrinja direitos autorais), cartas com 

informações consultadas, textos originais 

raros também devem ser incluídos.  



Como elaborar um projeto de 

pesquisa? 

• Planejamento- Primeira fase da pesquisa; 

 

• Deverá mencionar como se processará, quais 

etapas serão desenvolvidas e os recursos que 

serão alocados; 

 

• Etapas: Apresentação, Objetivos, Justificativa, 

Metodologia, Suprimentos e equipamentos, 

Custo, Cronograma, Anexos, Referências 

bibliográficas. 
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