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1 Resumo
Este documento deve ser utilizado como modelo para a elaboração do texto de
descrição do Projeto de Pesquisa no âmbito do Programa Institucional de Iniciação
Científica. Antes do corpo do texto, deve ser incluído o resumo do trabalho, que deve
conter uma breve descrição do projeto com seus objetivos e justificativas, metodologia e
resultados esperados. O resumo deve conter no máximo entre 1.000 e 2.000 caracteres
sem considerar os espaços
Palavras chave: Devem fornecer ao leitor uma ideia dos principais temas de interesse
de que trata a pesquisa.
2 Introdução
Na introdução o autor deve apresentar uma descrição geral do tema de estudo,
mostrando sua relevância, citando, sempre que possível, trabalhos de outros autores para
permitir a contextualização de sua pesquisa.
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Objetivos
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Deve conter, de forma concisa, os objetivos gerais e específicos do trabalho, ou seja, as
hipóteses que se quer demonstrar, os dispositivos que se quer montar, os compostos que
se deseja sintetizar, as ideias que se deseja corroborar ou refutar, etc. Também deve-se
dar, de forma concisa, as razões pelas quais se quer atingir tais objetivos. Objetivo
Geral – está ligado a uma visão geral e abrangente do tema. Relaciona-se com os
conteúdos dos fenômenos e eventos ou das idéias estudadas. Vincula-se diretamente ao
tema proposto pelo projeto. • Objetivos Específicos – apresentam caráter mais concreto.
Tem função intermediaria e instrumental, permitindo atingir o objetivo geral e aplicá-lo
a situações particulares.
4

Justificativas

Demonstra a relevância e necessidade do estudo do tema escolhido para o trabalho. O
autor deve informar ao seu leitor sobre a importância da discussão sobre o tema,
abordando sua visão de forma geral para a específica sobre o assunto tratado. Em
conjunto a isto, devem-se utilizar citações diretas e indiretas. (CERVO; BERVIAN,
2002).
A abordagem da justificativa deve ser técnica e científica, argumentando a favor da
motivação da pesquisa ao mercado e à formação do pesquisador. Deve ser elaborada
tendo em vista o seguinte (SILVA, 2008):
• Por que se pretender realiza esta investigação? (Propósito ou intenção);
• Possibilidades (formação, experiência) no desenvolvimento desta;
• Importância do tema (utilidade ou necessidade da investigação).
O texto deverá convencer de que a pesquisa é importante, que tem um significado
científico, uma relevância social. Citar informações, se for o caso, de pesquisas já
realizadas sobre o tema.
5

Metas

Objetivo Geral:
Objetivos específicos:
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Metas

Material e métodos
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Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a metodologia
que deverá ser utilizada para testar a hipótese formulada e atingir os objetivos
estabelecidos. Apresentar o procedimento detalhado de trabalho, o material que deverá
ser utilizado, o tratamento da informação e o procedimento estatístico, se for o caso.
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Cronograma de execução

A elaboração do cronograma do projeto refere-se aos prazos estipulados para a
conclusão do trabalho proposto. A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo-se
uma previsão do tempo necessário para passar de uma fase para a outra.

Atividade/Mês 1º
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10º

11º

12º

Resultados preliminares (FACULTATIVO)

Caso o projeto já tenha um resultado preliminar, deve ser mencionado nesta parte.
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Resultados e produtos esperados

É a parte final do texto. Nela apresentam-se as expectativas correspondentes aos
objetivos e às hipóteses do trabalho, ou seja, faz-se um retorno a tudo o que foi
discutido no desenvolvimento.
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Referências

Enumere aqui as referências bibliográficas citadas no texto, de acordo com as regras da
Vancouver.
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