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INTRODUÇÃO   

 

Esse é o momento para o pesquisador apresentar o objeto de estudo de forma 

resumida e focando principalmente em delimitá-lo. Essa delimitação consiste na 

seleção de um tópico ou parte a ser focalizada na pesquisa, que pode ser retirada da 

realidade do pesquisador, com a intenção de conhecer melhor possíveis respostas ao 

problema, escolher as que lhe parecem as mais adequadas ou possíveis, a fim de 

proceder ao seu teste, utilizando a informação coletada. Essas possíveis respostas são 

as hipóteses da pesquisa do assunto ou realizar algo melhor ou de maneira mais 

eficiente.  

  
1. JUSTIFICATIVA  

  
A justificativa é um texto onde o autor irá expor de maneira completa as razões 

práticas e teóricas que tornaram a realização da pesquisa importante. Esse texto 

contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa, porque é nele que o pesquisador 

mostra que o problema realmente existe e que, com seu trabalho, estará contribuindo 

para a sua solução. Portanto o texto deve ser criativo e convincente.  

  
2. PROBLEMÁTICA  

O problema de pesquisa é uma dificuldade de ordem prática, no conhecimento de 

algo que possua real importância, para o qual se deve encontrar ou apontar uma 

alternativa de solução no decorrer da pesquisa. O pesquisador pode se fazer a seguinte 

pergunta: O que resolver diante da realidade que vivemos?   

Nesse ponto também é possível que o pesquisador apresente sua(s) hipótese(s) de 

resolução do problema. Conforme Richardson (1999), o pesquisar deve se perguntar 

quais são as possíveis respostas ao problema, escolher as que lhe parecem as mais 

adequadas ou possíveis, a fim de proceder ao seu teste, utilizando a informação 

coletada. Essas possíveis respostas são as hipóteses da pesquisa.   

  

3. OB JETIVOS  a. Geral  
  

Apresenta um enunciado mais amplo que nos remete à conclusão do trabalho de 

pesquisa. Alguns verbos, de sentido mais aberto, são mais indicados para a formulação 



do objetivo geral. Por exemplo: compreender, conhecer, desenvolver, conscientizar, 

entender, saber, possibilitar, etc.  

 

b. Específicos  
  

Os objetivos específicos são alcançáveis em menor tempo e explicitam 

desempenhos observáveis, operacionalizando o objetivo geral. Portanto o objetivo 

geral e os específicos estão inter-relacionados entre si, bem como, com o tema e o 

problema que o pesquisador escolheu.  

Na redação dos objetivos específicos empregam-se verbos com menos 

interpretações ou de sentido fechado. Por exemplo: adquirir, aplicar, apontar 

classificar, comparar, conceituar, caracterizar, enumerar, reconhecer, formular, 

enunciar, diferenciar, mobilizar, coletar, etc.  

Os objetivos têm a finalidade de definir o que se visa com a pesquisa, são os 

resultados a que se pretende chegar. Para se chegar a uma maior precisão, os objetivos 

serão iniciados com verbo no infinitivo que descrevam a ação, eliminando-se 

interpretações vagas ou ambíguas.  

  
4. REFERENCIAL TEÓRICO  

  
Nesta etapa, o investigador apresenta uma seleção de estudos e observações já 

feitas com relação à problemática em investigação.  

A revisão de literatura visa demonstrar o conhecimento que o pesquisador tem da 

área problema, rever as mais recentes pesquisas desenvolvidas na área escolhida e 

descrever o campo de atuação onde o estudo se propõe a estender o conhecimento 

teórico e/ou prático. Ela também pode incluir discussão em torno de novas 

metodologias, técnicas, análises estatísticas e outros desenvolvimentos pertinentes ao 

problema, que o investigador planeja utilizar ou adaptar para o seu estudo. As ideias 

desenvolvidas deverão ser encadeadas, com nexo e coerência para não comprometer a 

qualidade textual. A redação deve ser clara e simples, respeitando as normas básicas 

da gramática e da linguística.  

  

5. METODOLOGIA  
  
A metodologia descreve de forma clara o tipo de pesquisa que será realizada. O 

pesquisador estará respondendo às perguntas: Com quem? Onde, quando e como irei 



realizar o projeto de pesquisa? Quais os instrumentos selecionados para a coleta de 

dados? Como registrarei e apresentarei os dados coletados?  

  
  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

- Apresenta e discute os resultados obtidos;  

- Limites e contribuições da pesquisa.  

  
7. REFERÊNCIAS  

  
Aqui se devem listar os autores referenciados no projeto, conforme normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR6023 (2002).  

  
8. CRONOGRAMA   

No cronograma especificam-se as atividades da pesquisa e o período 

necessário para o planejamento, a execução e a elaboração do relatório final. É a 

previsão das atividades.  

  
ETAPAS  JAN  

 - ABRIL  

2019  

MAIO  

 - JULH  

2019  

AGOS -  

OUT  

2019   

NOV -  

DEZ  

2019   

JAN  

- FEV  

2020  

MAR-  

JUN  

2020  

Cumprimento de 
disciplinas e   

Levantamento 
bibliográfico  

X  X          

Realização da  
Validação do  

Projeto de  
Pesquisa  

  X          

Coleta de dados      X  X  X    

Tabulação de 
dados  

        X    

Redação do 
trabalho  

          X  

Revisão / redação 
final / Relatório 

Final  

          X  

  

OBS: Ao término do trabalho, o mesmo deve ser submetido à correção ortográfica  



  

  
  


