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Projeto de Pesquisa 

 

Um projeto de pesquisa tem o objetivo de investigar um determinado 

tema – problema. Ele pode ser um artigo científico, um projeto de 

pesquisa, um estudo de caso, uma pesquisa de campo ou mesmo uma 

monografia. Para tanto, o estudante deve elaborar: 

- Levantamento de dados sobre o tema. 

- Identificar uma Bibliografia básica sobre o tema proposto. 

_ Identificar e ler livros, jornais e outras publicações dedicados ao 

assunto. 

- Monografias já existentes sobre o tema podem ser boas fontes de 

pesquisa. 

. Identificar na Internet artigos sobre o tema. 

- Só produz bons textos o aluno que elaborou boas leituras sobre o 

tema. 

 

Assim, o projeto de pesquisa é a etapa preliminar no processo de 

elaboração  e execução de uma pesquisa. Ele deve prever e responder as 

seguintes questões: 

TÍTULO  Nome da pesquisa. Pode ser 
acompanhada de um subtítulo. 
 

DELIMITAÇÃO DO TEMA – O 
QUE PESQUISAR? 

Escolher o tema movido por 
interesse em aprofundar o estudo 
de um tema em questão. 
 

JUSTIFICATIVA – POR QUE 
PESQUISAR? 

Expor os motivos mais relevantes, 
tanto social quanto 
cientificamente. 
 

OBJETIVOS – PARA QUE 
PESQUIAR? 

Estabelecer um objetivo geral e 
um específico. Esses objetivos 
devem estar claramente definidos. 
 

METODOLOGIA – COMO 
REALIZAR A PESQUISA? 

Aqui deve-se dizer do tipo de 
pesquisa que será desenvolvida: 
bibliográfica, de campo, de 
laboratório ou, se for o caso, um 
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estudo que combinará diferentes 
formas de investigação. 
Devem-se mencionar, também, os 
métodos e as técnicas de pesquisa 
que serão empregados na coleta de 
dados, como por exemplo: 
levantamento de fontes 
documentais  e bibliográficas, 
observação, entrevista, 
questionários, testes, análise de 
conteúdos, estudo de caso, entre 
outros. 
 

CRONOGRAMA – QUAL É A 
DURAÇÃO DA PESQUISA? 

Refere-se à distribuição dos vários 
momentos ou etapas do 
desenvolvimento da pesquisa, 
dentro de um determinado prazo. 
 

REFERÊNCIAS – QUAIS FONTES 
BIBLIOGRÁFICAS? 

Listar os livros que você usará na 
pesquisa. 

  

 

  
Capa Conteúdo 

 


