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1

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Deve-se indicar o nome do autor do projeto, o professor orientador e a área temática (ou

linha de pesquisa) na qual a pesquisa está inserida. Instituição onde será desenvolvido o
projeto e identificação do coordenador responsável pela instituição.
2

INTRODUÇÃO
Deve descrever, o tema e o assunto, bem como sua delimitação, focalizando nos

aspectos relativos à contextualização do problema.

3

OBJETIVOS
Neste item devem ser especificados os objetivos e metas do projeto de pesquisa,

ou seja, define-se o produto final a ser obtido.
Os objetivos devem ser subdivididos em Objetivos Geral e Específicos.

3.1

Objetivo geral
Apresenta uma intrínseca relação com o título da pesquisa e define a finalidade

geral do estudo.

3.2

Objetivos específicos
Apresenta as finalidades específicas para se alcançar o objetivo geral.

4

JUSTIFICATIVA
Realizar uma breve descrição dos fundamentos teóricos que balizam o projeto de

pesquisa e o estudo do problema. O problema deve ser colocado dentro de um contexto;
descrever a fundamentação teórica que sustentaa pesquisa; descrever a relevância e atualidade

2

do tema, bem como na motivação para a sua escolha. Devem ser priorizados argumentos
científicos e não pessoais que motivaram a escolha do tema. Sugere-se apresentar aqui, se
houver, problemas práticos que demonstrem a relevância do tema e os objetivos devem ser
colocados dentro de um contexto teórico e prático.

5

METODOLOGIA
Descrevem-se os métodos e técnicas que serão utilizados na realização da

pesquisa. Deve ser deixado claro como os objetivos colocados serão atingidos. Muitas vezes,
é pertinente que esta seção seja colocada em forma de atividades a serem desenvolvidas, as
quais devem guardar estreita relação com os objetivos específicos.

6

CRONOGRAMA
As atividades detalhadas na seção Metodologia devem ser colocadas aqui com as

previsões de tempo necessárias para o cumprimento de cada uma delas.
Vale ressaltar que o período de execução compreende o período ao qual o aluno é
bolsista do programa, podendo ser prorrogado semestralmente.

Quadro 6.1 – Cronograma de Atividades.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ATIVIDADES
Levantamento de literatura
Montagem do Projeto
Apresentação do Projeto
Coleta de dados
Elaboração do Relatório Parcial
Apresentação do Relatório Parcial
Desenvolvimento da Pesquisa
Tratamento dos dados
Elaboração do Relatório Final
Revisão do texto
Entrega do trabalho final
Apresentação do trabalho final

PERÍODOS (meses)
fev mar abr mai jun jul ago set out nov
X
X
X
X X
X X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
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7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Nesta seção devem ser listadas, em ordem alfabética, as obrasque efetivamente

utilizadas na elaboração do trabalho e, necessariamente, citadas ao longo do texto do projeto
de pesquisa, conforme Norma da ABNT.
Não se deve confundir “Referências Bibliográficas” com “Bibliografia”. Esta
última consiste apenas na relação de fontes bibliográficas recomendadas para o
enriquecimento e aprofundamento do assunto. Deve conter apenas os trabalhos citados no
texto.
As referências devem seguir a NBR 6023:2003. Conforme normativa 2013.2 da
Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns.

