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Os itens que compõe o projeto devem estar dispostos em folha corrida.
1

TEMA
Deve conter o tema da pesquisa podendo ser adotado:
a. Descrição de até três linhas sobre o tema
b. Indicação do título do trabalho.

2

PROBLEMA
Contextualiza no cenário acadêmico a pesquisa, ou seja, demonstra a problemática
no universo dos conceitos científicos e da profissão de formação. Contudo, não se utiliza
citações longas, apenas parafraseamento e/ou citação indireta havendo necessidade de
explanação do problema em nível conceitual. Não deve ultrapassar três parágrafos e, ao
final, deve conter a indicação/delimitação do problema em forma de pergunta. Indica-se
o uso da expressão: a) ‘Delimita-se o seguinte objeto de estudo: ’

b) ‘Delimita-se

enquanto problema:’.

3

QUESTÕES DE PESQUISA
São desdobramentos do problema. No campo da graduação limita-se a quantidade

mínima de 3 no máximo 4 questões.

4

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL
Proveniente do problema de pesquisa. Não deve conter marcadores de pergunta,
exemplo, quais, como, etc.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Provenientes das questões de pesquisa, logo, havendo, por exemplo, quatro questões de
pesquisa deverá haver a mesma quantidade de objetivos específicos. Não deve conter
marcadores de pergunta.

5 JUSTIFICATIVA
Explanação da relevância para a formação no curso de graduação. Deve responder
basicamente a questão: ‘por que estudar este tema para graduação?’. Neste sentido,
deve ser exposto de onde partiu o interesse e qual os benefícios para formação. A fase do
projeto de pesquisa se caracteriza para a formação profissional inicial, logo, temas

envolvendo abrangência apenas da mudança social ou cientifica devem ser utilizados em
níveis de pós-graduação.

6 REFERENCIAL TEÓRICO
Aportes teóricos utilizados e, geralmente, sistematizados segundo a estrutura
preliminar.

7

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
Pressupondo que o objeto de Estudo XXX envolve a condição prática e teórico,

optou-se por caracterizar está pesquisa como qualitativa e quantitativa. A escolha ocorreu
em decorrência que a Pesquisa Qualitativa segundo Gil (2009) xxxxx. Já por sua vez, a
pesquisa Quantitativa é entendida por Lakatos (2010) como XXXX.

Neste

sentido,

unir a pesquisa quali-quanti possibilita a verificação de dados em nível subjetivo e
representativo numérico. XXXX/
Deve ser descrito se a pesquisa é qualitativa, quantitativa ou quali-quanti, etc.
Indica-se a caracterização da pesquisa e autores que justifiquem esta escolha.

7.1

MÉTODO
Indica-se o método utilizado para a pesquisa, relatando as características do

método escolhido e descrevendo os motivos pelos quais ocorreu a escolha por
determinado método. São exemplos de métodos: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo,
dialético, fenomenológico, histórico, comparativo, entre outros.

7.2

NÍVEL DE PESQUISA
Deve-se indicar se a pesquisa será exploratória, descritiva ou explicativa,

descrevendo-se as particularidades do nível empregado.

7.3

DELINEAMENTO
Tratando-se do objeto, delineia-se a seguinte tipologia de pesquisa:( exemplo)

a. Pesquisa

bibliográfica

–

utilizada

segundo

Gil

(2010)

no

processo

de

reconhecimento conceitual/teórico do tema proposto.
b. Pesquisa documental que segundo Lavill & Dionne (2012) refere-se ao processo de
pesquisa com documentos específicos a situação, prioritariamente fornecidos pelos
espaços de restaurantes.

Indica-se os tipos de pesquisa e justifica-se por autores a escolha ou o que
significam. Sendo assim, a tipologia assim, refere-se à necessidade deste estudo a partir
do que abaixo será delimitado.

7.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Observe que havendo a descrição da tipologia de pesquisa, automaticamente temse o mesmo número de detalhamentos para os instrumentos. Exemplo:
Considerando o delineamento acima, adotam-se os seguintes instrumentos de
coleta de dados:
a.

Pesquisa bibliográfica: serão utilizados mapas conceituais, ou seja, segundo

Buzan (2009), mapas conceituais com tabelas analíticas que sintetizam informações.
b.

Pesquisa Documental: Utiliza-se resumo de fichas, registros e documentos

apresentados pela empresa em sua diversidade.
Descreve-se a forma como foram coletadas as informações para a pesquisa. São
exemplos: questionário, entrevista, observação, testes, formulários, etc.

7.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA
Considerando o delineamento e os instrumentos, delimita-se a seguinte condição
de amostragem: Citar os cálculos de quantificação, detalhando local ou processo de
pesquisa prática. Considerando pesquisa somente bibliográfica, detalha-se período de
compilação teórica em análise, editoras, etc.

7.6 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Deve ser descrito para todos os instrumentos de pesquisa sua forma de
interpretação. Exemplo: Pesquisa bibliográfica será problematizada através da análise
de conteúdo, que segundo Fulano XX, representa xxxx..

7.7

PROCEDIMENTOS ÉTICOS
O acadêmico autoriza a divulgação da pesquisa pela Faculdade Santa Rita e a

publicação em eventuais revistas da instituição, sem que isso configure apropriação de
direitos autorais e desde que seja divulgado o nome do autor da pesquisa. Para
trabalhos envolvendo pesquisa de campo ou estudos de caso com seres humanos ou
animais deverá haver obrigatoriamente a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa da
Faculdade Santa Rita, bem como em caso de pesquisas somente conceituais o termo

de dispensa. Anexa-se ao trabalho de pesquisa os termos fornecidos pelo comitê
devidamente assinados,

8

CRONOGRAMA
É o planejamento da pesquisa. É a descrição do desenvolvimento do trabalho,

em ordem cronológica, indicando o tempo necessário para a realização de cada etapa..

9

ORÇAMENTO
Indica os gastos prováveis que o pesquisador terá com a pesquisa proposta

(opcional).

10 ESTRUTURA PRELIMINAR DO TRABALHO
É feita a indicação dos títulos/subtítulos que serão trabalhados na monografia.
Não significa que os títulos/subtítulos não possam ser alterados no trabalho definitivo,
mas com base nele ter-se-á uma visualização clara do que será a pesquisa.

REFERÊNCIAS
Indicação em ordem alfabética das literaturas cientifica/aporte teórico-metodológico
utilizado.

ANEXOS
Contém os documentos institucionais utilizados, bem como instrumentos pré-aprovados
ou já validados.

APÊNDICES
Contém produções de instrumentos e documentos criados pelos pesquisadores.

