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1. Introdução

� Elaboração ⇒⇒⇒⇒ técnicas de preparação?

⇓⇓⇓⇓

“Necessidade de superar a visão tecnicista, às vezes 
predominante, de que ... o domínio das técnicas, das 
normas, das regras, em si, ... pudesse determinar a 
qualidade das pesquisas” (PÁDUA, 1997)

� Elaboração eficiente  ⇒⇒⇒⇒ compreensão do verdadeiro 
espírito da ciência

⇓⇓⇓⇓
“Nosso trabalho com o pesquisar tem procurado articular  
os  fundamentos filosóficos, epistemológicos e éticos 
com as orientações técnicas” (Pádua, 1997)
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O método científico:
Problema (?) Ciência

Planejamento

- experimentação
Verificação empírica

- observação naturalista

(dados)
Observação

(estatística, análise)
Teste de H0

Falseamento

Conhecimento
tese, monografia, ...

Teoria 
Lei

Corroboração

Hipótese (H0)
Bibliografia

(projeto de pesquisa) (artigo científico)

Etapas ou fases (SILVA; ZONTA,1991):

1) Concepção

2) Planejamento

3) Execução

4) Análise

5) Disseminação

⇒ projeto de pesquisa

A pesquisa científica:
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�O que é projeto de pesquisa?
“ Instrumento de trabalho do pesquisador, em que fica 

claro o que vai fazer, por que vai fazer e em que prazo; 
portanto, é um compromisso” (CID, 1996)

2.  Projeto de pesquisa: um 
documento de planejamento

“ Documento de intenções” ⇒⇒⇒⇒ verbos indicando futuridade

“Documento escrito que contém todos os elementos de uma “Documento escrito que contém todos os elementos de uma 
pesquisa científica a ser realizada” pesquisa científica a ser realizada” 

(CARDOSO, 2000)

Projeto ≠≠≠≠ linha de pesquisa

“Empreendimento finito, com objetivos claramente definidos em “Empreendimento finito, com objetivos claramente definidos em 
função de um problema, oportunidade ou interesse de grupos função de um problema, oportunidade ou interesse de grupos 
ou instituição (objetiva transformar ou instituição (objetiva transformar idéiasidéias em resultados)” em resultados)” 

(CASTRO; LIMA, 2000)

Para que se escreve 
um projeto de pesquisa?

FINALIDADES:
• Orientação dos participantes para as 

atividades a serem executadas
• Solicitação de recursos, bolsas, etc., 

junto a agências financiadoras
• Submissão a conselhos de cursos de 

pós-graduação
• Cadastramento de pesquisas em 

instituições
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Quem lê um projeto de pesquisa?

AVALIADORES:
• Consultores / Assessores “ad hoc” : 

julgamento do mérito para aprovação
• Orientadores / Comissões de planos 

em cursos de pós-graduação

Especialistas

Estratégia da escrita: qualidade e persuasão

Ciclo de vida de um 
“projeto de pesquisa” (CASTRO; LIMA, 2000)

PREPARAÇÃO:
• Identificação do 

problema
• Estabelecimento 

das hipóteses

criatividade

ESTRUTURAÇÃO:
• Definição de equipe
• Mobilização de meios

IMPLEMENTAÇÃO  (Execução)

ENCERRAMENTO
• Obtenção dos resultados, avaliação de impactos, 

difusão ou transferência, novos projetos.

• Definição do método (metodologia)
• Redação técnica

- Conhecimento, experiência
- Estudo (revisão da literatura) 
- Contatos pessoais
- Participação em congressos

- Anteprojeto

- Projeto definitivo
(LAKATOS; MARCONI, 1992)
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3. Redação de projetos 
de pesquisa

• Quem?
• O quê? 
• Por quê?
• Para quê? 
• Para quem? 
• Onde? 
• Como? 
• Com quê?
• Quanto?
• Quando?
• Com quanto?

QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS :

(LAKATOS; MARCONI, 1992)

- Autores 
- Título
- Introdução
- Objetivos/Hipóteses
- Justificativas
- Metodologia
- Cronograma
- Orçamento/Recursos

Estrutura da parte textual  
de um projeto de pesquisa

1 INTRODUÇÃO  
2 OBJETIVOS
3 METAS 
4 JUSTIFICATIVA  
5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
6 HIPÓTESES 
7 MATERIAL E MÉTODOS 
8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
9 ORÇAMENTO E RECURSOS  
10 REFERÊNCIAS 
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ELEMENTOS DA ESTRUTURA

1  INTRODUÇÃO 
(O quê? Para quê? Para quem?)

i. situar a área geral do projeto, o problema a ser 
investigado (questão científica objeto da pesquisa);

ii. sucinta revisão da literatura (“estado da arte” no 
específico campo de conhecimento da pesquisa); 

iii. apresentar as lacunas científicas existentes na 
literatura, que apontam para a necessidade de 
pesquisas adicionais;

iv. a motivação geral para a pesquisa, a qual se aplica       
à produção de conhecimentos científicos ou algum 
produto tecnológico.

Composição (uma proposta):

2  OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL: refere-se à significação maior da 
pesquisa, estando vinculado a sua contribuição para o 
avanço da ciência e/ou tecnologia na respectiva área do 
projeto. 

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

- determinar ...
- avaliar ...
- comparar ...
- estimar ...

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: referem-se ao que se deseja      
provar, obter, avaliar, comparar ou expor; portanto, 
constituem-se no ponto central do trabalho, 
definindo o seu foco e seu alcance; devem 
preferencialmente ser enumerados. 

“Objetivos ambiciosos demais dificilmente são 
aprovados (ex. “melhorar a renda média dos 
agricultores; aumentar a produtividade da 
cultura em 10%) ⇒⇒⇒⇒ proposta de baixa 
viabilidade”    (RAMALHO et al., 2000)
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3  METAS
- metas são objetivos quantificados;
- devem ser apresentadas como produtos concretos,   

mensuráveis e factíveis de avaliação quantitativa 
- devem representar instrumentos para o 

acompanhamento e a avaliação do projeto.   

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

Metas-fim e metas-meio:
meta-fim refere-se ao alcance dos objetivos. 
quantifica objetivos a alcançar.
meta-meio (intermediárias) quantifica as ações, o 
esforço que a equipe vai desenvolver para atingir 
as  metas-fim.

4  JUSTIFICATIVA
(Por quê?)

- Aqui devem ser apresentadas as razões de ordem teórica 
e prática para a realização da pesquisa.

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

Gil , A. C. (2009): fatores que determinam a escolha do problema 
(vinculação à atuação temática); argumentação relativa à importância 
da pesquisa (teórica, metodológica ou empírica); contribuição para o 
conhecimento de alguma questão teórica ou prática.

benefícios / impactos sócio-econômicos decorrentes 
dos resultados esperados com o trabalho (científicos 
e/ou tecnológicos) 

* Texto mais pessoal (da equipe), sem muitas 
citações
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
(Referencial teórico)

- Conjunto orgânico de informações obtidas de trabalhos 
científicos publicados, fortemente vinculados ao tema 
sob investigação, que dá sustentação teórica à pesquisa 
proposta (hipóteses, métodos e interpretação dos 
resultados)

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

- não cite excessivamente
- cite literatura relevante e atual 
- demonstre entendimento da literatura
Perigos:

- propor projetos baseados em literatura não relacionada
- cuidado com PLÁGIO!

(citações literais: aspas e indicação da fonte)

Obs.:

• Citações indiretas: indicação da(s) página(s) consultada(s) é opcional.

• Citações diretas c/ + 3 linhas: → 4 cm da margem esquerda, letra menor e sem aspas.

• Informações de palestras, debates etc.: indicar com: “...(informação verbal)2.”

• Coincidência de sobrenomes: iniciais dos prenomes / prenomes por extenso.

• Citações simultâneas de vários autores: ordem alfabética, separadas por “;”                   
Ex. (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991).

Citações bibliográficasCitações bibliográficas
NBR 10520 (ABNT, 2002)NBR 10520 (ABNT, 2002)

2 Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética,     -

em Londres, em outubro de 2001.

• Dudley (1984) detectou [...]      ou      [...] foram detectados (DUDLEY, 1984).
• Specht e Williams (1983, p. 28) mencionam “a água é [...]”                                            

ou “[...] constituinte dos seres vivos.” (SPECHT; WILLIAMS, 1983, p. 28).
•  O solo é visto como .... (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000).
•  Delannay et al. (1985a) observaram [...] ou   [...] (DELANNAY et al., 1985a).
•  Cervo e Bervian1, apud Moretti Filho (1982), recomendam [...]                                    

ou “No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler [...]”

1 CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes universi-

- tários. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978. 144 p.
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6  HIPÓTESE
(hipo=debaixo de;  tese=afirmação)

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

• proposição testável: explicação ou solução provisória para o 
problema; 

• hipótese ≠≠≠≠ objetivo: enunciado de relacionamento entre 
variáveis, i.e., uma relação de causa e efeito objeto da 
verificação empírica (experimentação e/ou observação 
naturalista);
Caipira: “É aquilo que a gente não sabe se é, mas faz de conta que

é pra ver se fosse como era”  (PONTES, 2000)
• orienta a pesquisa: busca de bibliografia, planejamento de 

experimentos e/ou levantamentos;
• preferencialmente deve ser escrita (RAMALHO et al., 2000)

“Em definitivo, a atividade de um cientista consiste em formular 
e testar hipóteses. Seu relativo sucesso ou fracasso apenas 
dependerá disto” (CID, 1996) 

7  MATERIAL E MÉTODOS
(Onde? Como? Com quê?)

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

“caminho” para se testar as hipóteses = escolha de 
procedimentos científicos e gerenciais para 
atingir metas e objetivos

i. caracterização da população objetivo (alvo das inferências) 
⇒⇒⇒⇒ objeto de representatividade de amostra(s)/experimento(s)

ii. descrição do plano de amostragem ou delineamento 
experimental (com caracterização de tratamentos); 

iii. descrição de variáveis a serem observadas (caracteres de 
interesse) e técnica de coleta de dados;

iv. descrição dos procedimentos para apuração e análise 
estatística dos dados                                                                 

(FRANÇA et al., 1998)

Composição:
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8  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(Quando?)

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

• nesta etapa, associa-se as tarefas ao tempo

• programação cronológica das atividades a serem 
desenvolvidas no período previsto para a pesquisa

• instrumento de acompanhamento, controle e avaliação

• apresentação comum, em tabela

Modelo usual (gráfico de Gantt) 

ATIVIDADES TRIMESTRES
1 2 3 4

Atividade “A” X

Atividade “B” X X

Atividade “C” X

Atividade “D” X

Atividade “E” X

Exemplo de Gráfico de Gantt                  
(Castro & Lima, 2000)
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9  ORÇAMENTO E RECURSOS
(Com quanto?)

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

• função = mostrar a viabilidade de financiamento da pesquisa, 
justificar aquisições de equipamentos etc.

• RECURSOS: 
- descrição de material necessário e/ou disponível  

(contrapartida). Ex: laboratórios etc.
- pessoal envolvido (recursos humanos): Equipe de pesquisa 

• ORÇAMENTO: 
- listagem de despesas previstas com a pesquisa 
- apresentação = f (modelo da agência financiadora) 

Tabelas com orçamento detalhado para: 
- recursos materiais (de consumo e permanente)
- financeiros (despesas c/ pessoal, diárias, passagens, 
livros, softwares, publicação, congressos etc.)

- reserva técnica (se permitido)

Solicite
apenas o 

NECESSÁRIO!

Recursos humanos: Equipe

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

• Lista de nomes completos, com:

- qualificação;

- instituição a que pertence;

- função (indicar o coordenador do projeto);

- disponibilidade individual de tempo para o projeto

(Quem?)

Finalidade: 
- demonstrar capacidade técnica, integração institucional 

(parcerias), enfoque interdisciplinar e disponibilidade  dos 
membros da equipe para implementar, com êxito, as 
atividades programadas
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10  REFERÊNCIAS

ELEMENTOS DA ESTRUTURA

• lista de referências, em ordem alfabética pelo nome dos 
autores/instituições, das fontes citadas no texto
Obs.: referência = literatura citada ≠≠≠≠ bibliografia

• normas = f (agência, instituição). Ex.: ABNT NBR 6023 (2018)
Alguns exemplos (outros na própria Norma):

informações minuciosas que 
permitem recuperar a fonte 
original das informações

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos 
estudantes universitários. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1978. 144 p.

LIMA, A. B. A. Estudos de usuários de bibliotecas: aproximação crítica. Ciência 
da Informação, Brasília, v. 21,  n. 3, p. 173-185, set. 1992. 

BRASIL, E. M. Comparação de métodos no estudo da interação de 
genótipos com ambientes em milho (Zea mays L.). 1990. 181 f.  
Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de 
Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

Avalie você mesmo o seu projeto
(Cardoso, 2000)

O projeto é competitivo?

� O que você quer fazer?
� O que não existe e precisa ser feito? Ou
� O que já existe, mas ainda precisa ser 

aprimorado?
� Como você quer fazer?
� Quanto tempo vai tomar?
� Como os resultados serão avaliados?
� Que diferença o projeto vai fazer para a área do 

conhecimento, região geográfica, país ou mundo?
� Por que você?

Sim!
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Por que uma proposta é rejeitada?
(Cardoso, 2000)

� O problema não é suficientemente importante
� O problema é mais complexo do que o pesquisador 

percebe
� Falta de originalidade (investigação já realizada)
� Descrição confusa ou pouco detalhada
� Procedimentos inapropriados
� Equipamentos inapropriados
� Investigador com pouca experiência
� Pouca familiridade com a literatura e os métodos
� Pequena integração com outros pesquisadores da área

Encaminhamento da proposta:
Projeto + Currículos ⇒⇒⇒⇒ (mérito, apresentação + capacitação)

� Capaz de atender o mais alto grau 
de sintonia possível com as 
necessidades e aspirações de 
clientes, usuários, beneficiários, 
sócios e financiadores do  
empreendimento.

� Possui o mais alto grau de 
consistência, legitimidade e 
compromisso, interno e externo

� Capacidade da equipe/instituição
para atender critérios e 
parâmetros, implícitos ou explícitos, 
de seus clientes, usuários, sócios e 
beneficiários, para produção de 
produtos e serviços por meio de 
projetos.

Projeto Competitivo
(Castro & Lima, 2000)


