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1 INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO  (O que pesquisar?)

Nesse  item,  o  pesquisador  deve  contextualizar  e  delimitar  o  tema  da

pesquisa,  explicitando a importância  do  estudo para a  área.  Informar,  de  forma

breve, os objetivos geral e específicos, relacionando-os com o(s) problema(s) de

pesquisa. Ao final da Introdução, esclarecer a contribuição do estudo para o campo

de conhecimento.

2 JUSTIFICATIVA (Por que fazer?)

O  pesquisador  deve  explicitar  consistentemente  os  motivos  de  ordem

teórica  e  prática  que justificam a pesquisa.  Por  que e  em que medida  o  tema

importa para a sociedade, para a construção do conhecimento e para a solução de

determinado problema. De forma mais aprofundada que na Introdução, é preciso

mostrar  a  relevância  da  pesquisa  (relevância  pessoal,  relevância  acadêmica,

relevância profissional, relevância social) para a área.

É importante mencionar trabalhos já realizados sobre a temática, mostrando

seus objetivos e limitações, e de que forma a pesquisa vai além do que foi abordado

em estudos anteriores. 

Em suma, a justificativa revela a importância, a motivação e a relevância

que envolve a realização da pesquisa.

3 OBJETIVOS (Para que fazer?)

Os objetivos indicam o que se pretende alcançar com a pesquisa, situando os

resultados teóricos e práticos que se quer atingir. 

O  objetivo  geral  oferece  uma  visão  ampla  do  que  se  deseja  realizar.  Os

objetivos específicos proporcionam uma visão detalhada do que se quer alcançar,

definem as etapas da pesquisa, necessárias para se alcançar o objetivo geral. 

Devem  ser  formulados  com  verbos  infinitivos.  Podem  ser  exploratórios,

descritivos  e  explicativos  e  sempre  devem  estar  no  infinitivo:  exploratórios



(conhecer,  identificar,  levantar,  descobrir);  descritivos  (caracterizar,  descrever,

traçar, determinar) e explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar).

4 HIPÓTESE(S) (O que se pretende demonstrar?)

Nessa etapa, o pesquisador deve mostrar a(s) hipótese(s) que levantou, ou

seja, a(s) resposta(s) antecipada(s) para o problema. É possível apresentar uma ou

mais hipóteses,  que devem ser demonstradas e,  posteriormente,  confirmadas ou

não após a realização da pesquisa. 

5 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO ou REVISÃO DE LITERATURA (O que se

sabe sobre o assunto?)

O referencial teórico é o quadro conceitual que fundamenta o estudo. É preciso fazer

uma revisão bibliográfica consistente para saber o que já foi investigado, mostrando

que o pesquisador tem conhecimento e assume um posicionamento em relação ao

tema. Neste item, deve-se apresentar as diversas visões sobre o tema, ainda que

conflitantes. 

É  importante  explicitar  o  “estado  da  arte”,  ou  seja,  o  estágio  atual  do  que  se

pretende  estudar,  de  modo  a  evitar  pesquisas  ultrapassadas  do  ponto  de  vista

científico. 

Alguns  aspectos  devem ser  observados  na  elaboração  do  referencial  teórico:  a

literatura selecionada deve ter relação com o tema, com os objetivos e com o(s)

problema(s) de pesquisa, revelando entendimento acerca do que já foi pesquisado;

as citações literais devem ser devidamente referenciadas e formatadas.

6 METODOLOGIA (Como fazer?)

Nesse item, o pesquisador deve informar como o estudo será conduzido. É

importante descrever claramente a metodologia que pretende adotar, justificando

sua adequação ao projeto. Deve também indicar e justificar as fontes escolhidas, os

instrumentos e técnicas de coleta de dados, o tratamento que será dado a eles e

como os resultados serão apresentados.



7 CRONOGRAMA  (Quando e em que ordem realizar as etapas da pesquisa?)

O principal objetivo do cronograma é indicar a sequência das ações relativas

à pesquisa e as datas em que serão realizadas. Na elaboração do cronograma, o

pesquisador organiza as atividades, algumas das quais podem ser desenvolvidas

simultaneamente  ou  em  sequência,  considerando  a  possibilidade  de  haver

imprevistos e o prazo final para a conclusão do estudo. 

8 ORÇAMENTO (Todos os gastos, inclusive gastos com papel,  impressões,

canetas...)

REFERÊNCIAS  (O que foi consultado para elaboração do projeto?)

Nesse  item,  são  elencadas  as  obras  consultadas  para  a  elaboração  do

projeto. Essa relação tende a ser ampliada durante o desenvolvimento da pesquisa.

*É imprescindível que na redação do Projeto sejam observadas:

- Correção e clareza na linguagem;

- Qualidade na apresentação/diagramação do texto;

- Normas técnicas na apresentação da bibliografia.

- Atenda todos os itens necessários na lista de documentações do CEP


