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“A pesquisa é desenvolvida 
mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e da 
utilização cuidadosa de métodos e 

técnicas de investigação 
científica”. (GIL, 2010, p. 1).
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PROJETO DE PESQUISA

Levantamento

Leitura

Escrita
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ABNT NBR 15.287.2011

Projeto de pesquisa: compreende uma 
das fases da pesquisa. É a descrição da 
sua estrutura.
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O PROJETO DE PESQUISA 
é um formato de trabalho 
intermediário, que 
antecede a pesquisa 
propriamente dita. 

Deve informar: tema; 
problema; hipóteses; 
objetivos; justificativa; 
metodologia; 
fundamentação 
teórica; cronograma.

Texto digitado em Fonte 
Times New Roman, cor 
preta. Papel formato A4 
(21 cm × 29,7 cm). 

Espaçamento 1,5 entre as 
linhas, exceto citações de 
mais de três linhas, notas 
de rodapé e referências, 
que são separadas entre si 
por um espaço simples 
em branco. 

Margens: esquerda e 
superior de 3 cm e direita e 
inferior de 2 cm.

Fonte tamanho 12 
para todo o trabalho, 
exceto citações de 
mais de três linhas. 

DIRETRIZES PARA OS AUTORES
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Numeração progressiva: 
Elaborada conforme a 
ABNT NBR 6024. 

Siglas: A sigla, quando 
mencionada pela 
primeira vez no texto, 
deve ser indicada entre 
parênteses, precedida 
do nome completo. 
EXEMPLO: Associação 
Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

Citações: Apresentadas 
conforme a ABNT NBR 
10520. 

DIRETRIZES PARA OS AUTORES
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◍ Introdução;
◍ Justificativa; 
◍ Objetivos Geral e Específicos; 
◍ Materiais e métodos utilizados;
◍ Resultados esperados;
◍ Cronograma de execução do projeto;
◍ Bibliografia.
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PROJETO DE PESQUISA

9Fonte: ABNT, 2011.



DELIMITAÇÃO DO 
TÍTULO

Recorte epistemológico
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Introdução
◍ Tema do projeto e problemática. 

NÃO 
CONTÉM 
CITAÇÕES 
DIRETAS 
NEM 
INDIRETAS.



Justificativa

Abordar Teorias nas quais 
você se apoia para 
desenvolver as suas análises.

Descrever o ESTADO DA ARTE das 
pesquisas e os debates sobre o 
campo do conhecimento no qual está
inserida a sua pesquisa.



Justificativa
Diálogo com os autores acerca 
do objeto de pesquisa.

PRIORIZE CITAÇÕES INDIRETAS.

Recomenda-se citar  os 
clássicos, mas 
principalmente os autores 
contemporâneos, nacionais 
e internacionais (dos últimos 
5 anos). 
Evite citações seguidas de 
um mesmo autor e dialogar 
apenas com autores que 
fundamentam seu objeto.



Justificar a necessidade de uma pesquisa
para esclarecer aquele aspecto ainda não
abordado por outras pesquisas;

Destacar a relevância e a importância da
pesquisa para a sociedade, para a área da
pesquisa e para a ciência.

Justificativa

14



Descreve a abrangência e 
as especificidades do 

tema pesquisado.

Identificação do problema, 
fundamentação teórica e, 
se pertinente, enunciado 

das hipóteses; 

Evitar postulados que não 
acrescentam nada ao seu 

trabalho. 

Justificativa

Você deve mapear 
conceitualmente seu tema.



OBJETIVO GERAL
◍ O “que” vai fazer; 
◍ Avaliar, identificar, comparar, descrever, 

etc.);
◍ Tem que estar condizente com o título.

16

VERBO SEMPRE NO INFINITIVO.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
◍ Devem ser claros;
◍ Devem estar delimitados ao campo da 

pesquisa.
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SÃO INTIMAMENTE VINCULADOS AO OBJETIVO GERAL.



Materiais e métodos
DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS (TIPOS DE 
PESQUISA) E TÉCNICAS A SEREM ADOTADAS 
E JUSTIFICATIVAS DOS RESPECTIVOS 
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 
INDISPENSÁVEIS.
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Presentation 
design

This presentations uses the following typographies and colors:

◍ Titles: Playfair display
◍ Body copy: Tinos

You can download the fonts on these pages:

https://www.fontsquirrel.com/fonts/playfair-display

https://www.fontsquirrel.com/fonts/tinos

◍ Pink #ecc1c8
◍ Dark gray #4d4a56

https://www.fontsquirrel.com/fonts/playfair-display
https://www.fontsquirrel.com/fonts/tinos


RESULTADOS 
ESPERADOS
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Possíveis respostas 
para a sua pergunta 
de pesquisa.
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CRONOGRAMA

Planejamento



ABNT NBR 6023 
http://www.more.ufsc.br/
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