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MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

 
 

 Este modelo deve ser utilizado nas Disciplinas de Metodologia do 
Trabalho Científico, Orientação de TCC e demais disciplinas que assim o 
exigirem. 
 
 Consta de capa, folha de rosto e demais partes que podem ser 
subdivididas em função da natureza do trabalho. 
 
 No modelo além da enumeração das partes de um projeto há a 
explicação do que se escreve em cada uma delas. 
 
 Antes de iniciar um projeto de pesquisa é indicado preencher a ficha-
resumo do projeto de pesquisa. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRS  DON DOMÊNICO 
 
 

NOME COMPLETO DO ALUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 
EM UMA OU DUAS LINHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
             

Orientador: Nome do professor e sua devida qualificação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarujá 
Ano 

 
 

Margens superior e 
esquerda com 3 cm; 
inferior e direita com 
2 cm Nome da faculdade, nome do aluno 

e título do projeto tudo em fonte 
Arial tamanho 12 em maiúsculas e 
negrito 

A explicação do motivo do 
projeto em Arial tamanho 12 

Projeto de pesquisa apresentado  em 
cumprimento  parcial às exigências do Curso de 
Administração da Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras  Don Domênico, para obtenção 
do diploma de graduação. 
 

Nome da cidade em 
Arial 12 maiúscula 
somente na letra 
inicial e negrito 
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TEMA 
 
Uma linha sobre o tema de sua pesquisa, ou seja, o assunto de um modo geral 
 
 
 
DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 
Texto de 3 a 5 laudas, com uma explanação particularizada sobre o tema por 
parte do autor do projeto. Colocar exatamente qual é o assunto que pretende 
tratar. Qual o enfoque que será utilizado. Qual é o tempo e o espaço a ser 
pesquisado. 
Especificações de texto:Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e alinhamento 
justificado. Primeira linha com espaço de 1cm e margens: esquerda e superior 
3 cm, direita e inferior 2 cm. 
nonon onononono ononononon onononononon o nononono nonononono 
nononono nononono nononon nonon onononon onononononon o nononono 
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon nonon onononono 
ononononon onononononon o nononono nonononono nononono nononono 
nononon  
nonon onononon on nonon onononono ononononon onononononon o nononono 
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon onononononon o 
nononono nonononono nononono nononono nononon nonon onononon nonon 
onononono ononononon onononononon o nononono nonononono nononono 
nononono nononon nonon onononon on 
nonon onononono ononononon onononononon o nononono nonononono 
nononono nononono nononon nonon onononon onononononon o nononono 
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon nonon onononono 
ononononon onononononon o nononono nonononono nononono nononono 
nononon  
 
O último parágrafo será a formulação do problema de pesquisa na forma de 
pergunta: Ex.: “Diante do objeto de pesquisa tal como aqui delimitado, tem-se 
como problema de pesquisa a seguinte formulação: ...?”. O problema indica 
exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver ou responder através 
da realização do projeto.  
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OBJETIVOS: Deve-se expor o objetivo geral e os específicos. 
Relacionam-se  com a visão global do tema e com os procedimentos práticos. 
Indicam  o que se pretende conhecer, ou medir, ou provar no decorrer da 
pesquisa, as metas que se deseja alcançar.  
 
Objetivo geral 
Indicação do resultado pretendido. Por exemplo: identificar, levantar, 
descobrir, caracterizar, descrever, traçar, analisar, explicar, etc. 
- um parágrafo na forma de tópico sobre O QUE será feito no projeto. 
 
Objetivos específicos 
Indicação das metas das etapas que levarão à realização dos objetivos gerais. 
Por exemplo: classificar, aplicar, distinguir, enumerar, exemplificar, selecionar, 
etc.  
- parágrafos de desdobramento do objetivo geral, ressaltando enfoques a 
partir do objetivo geral. Os objetivos sempre são verbos no indicativo 
relacionados à prática de pesquisa: analisar, verificar, mostrar, etc; 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A justificativa envolve aspectos de ordem  teórica, para o avanço da ciência, 
de ordem pessoal/profissional, de ordem institucional (universidade e 
empresa) e de ordem social (contribuição para a sociedade). 
Barral (2003, p.88-89) sugere alguns itens que devem constar de uma boa 
justificativa: 
 

Atualidade do tema: inserção do tema no contexto atual. 
Ineditismo do trabalho: proporcionará mais importância ao assunto. 
Interesse do autor: vínculo do autor com o tema. 
Relevância do tema: importância social, jurídica, política, etc. 
Pertinência do tema: contribuição do tema para o debate na área de 
Estudo. 
 

2 a 4 laudas sobre a relevância deste trabalho para o conhecimento sobre seu 
objeto de estudo, para o conhecimento sobre a área de estudo e para a ciência  
de um modo geral. Em outras palavras, PARA QUE será feito este projeto. 
nonon onononono ononononon onononononon o nononono nonononono 
nononono nononono nononon nonon onononon onononononon o nononono 
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon nonon onononono 
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ononononon onononononon o nononono nonononono nononono nononono 
nononon  
nonon onononon on nonon onononono ononononon onononononon o nononono 
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon onononononon o 
nononono  
 
HIPÓTESES 
 
Hipótese é uma expectativa de resultado a ser encontrada ao longo da 
pesquisa, categorias ainda não completamente comprovadas empiricamente, 
ou opiniões vagas oriundas do senso comum que ainda não passaram pelo 
crivo do exercício científico. 
Sob o ponto de vista operacional, as hipóteses devem servir como uma das 
bases para a definição da metodologia da pesquisa, visto que ao longo de toda 
a pesquisa, o pesquisador deverá confirmá-las ou rejeitá-las no todo ou em 
parte. A hipótese é uma resposta provisória ao problema de pesquisa. Deve 
ser elaborada a partir de fontes diversas,  tais como a observação, resultados 
de outras pesquisas, teorias ou mesmo intuição. 
 
3 a 4 parágrafos contendo pressuposições a respeito das respostas 
relacionadas com o problema e os objetivos da pesquisa. 
 
. 
 
 
REVISÃO DE LITERATURA 
 
Neste item o pesquisador deverá responder às seguintes questões: Quem já 
escreveu  e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram 
abordados? Quais as lacunas existentes na literatura?  Pode ser uma revisão 
teórica, empírica ou histórica. O pesquisador deve apresentar ao leitor as 
teorias principais que se relacionam com o tema da pesquisa. Cabe à revisão 
da literatura, a definição de termos e conceitos essenciais para o trabalho.  
Texto de 5 a 7 laudas, dissertando criticamente a respeito dos autores que 
serão abordados na monografia e os conceitos abordados em seus trabalhos. 
nonon onononono ononononon onononononon o nononono nonononono 
nononono nononono nononon nonon onononon onononononon o nononono 
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon nonon onononono 
ononononon onononononon o nononono nonononono nononono nononono 
nononon  
nonononono nononono nononono nononon nonon onononon nonon onononono 
ononononon onononononon o nononono nonononono nononono nononono 
nononon nonon onononon on nonon onononono ononononon onononononon o 
nononono nonononono nononono nononono nononon nonon 
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METODOLOGIA 
 
Os procedimentos metodológicos respondem: Como? Com quê? Onde? 
Quando? Com quem? Consiste em dizer que tipo de pesquisa será realizada: 
bibliográfica, documental, de campo, descritiva, exploratória, investigativa. 
Apresentar as fontes de pesquisa, dos instrumentos de coleta de dados 
(entrevista, questionário, formulário, vídeos, fitas), a coleta de dados, e como 
será feita a  análise dos dados.  
A metodologia é o conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas 
científicas a serem executados ao longo da pesquisa. 
 
 
 
3 ou 4 parágrafos em tópicos - em uma página - demonstrando como será 
feita a pesquisa e quais técnicas serão utilizadas (pesquisa bibliográfica, 
documental, entrevistas, observação direta) 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Espera-se que o projeto se baseie em 10 livros e 10 artigos técnicos, 
científicos, etc, divididos em: 
 

1. diretamente relacionados ao objeto de estudo,  
2. clássicos sobre teorias da área de estudo  ou habilitação específica e  
3. complementares em relação ao objeto de estudo. 
 
Quanto mais próximo desta quantidade de publicações lidas, mais bem 
embasado será o trabalho. 

 
 
 
OBS: Ver modelo de bibliografia no regulamento do TCC da faculdade. 
 
Logo após a Bibliografia faz-se o cronograma, que é uma maneira de estimar 
quanto tempo levará para realizar cada parte do projeto. 
Em alguns projetos também é necessário fazer uma previsão de custos. 
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CRONOGRAMA: (exemplo) 
 
EVENTOS Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano 
 fevereiro março abril maio  junho 
Escolha do 
tema 

 
 

    

Revisão da 
literatura 

     

Montagem do 
projeto 

     

Entrega do 
projeto 

     

 
 
O projeto deve conter um sumário (ver modelo no manual do TCC) e ser 
encadernado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


