
 

 
 

 
ESTRUTURA METODOLÓGICA PROJETO DE PESQUISA 

  
 
1. TEMA GERAL DO TRABALHO 
 É o assunto amplo abrangente, que contém um dos aspectos do 
tema específico.  
 
2. TEMA ESPECÍFICO 
 É criado a partir da hipótese. Será o título do futuro 
trabalho. Indicam o conteúdo desenvolvido. 
 
3. INTRODUÇÃO  

Introdução é uma parte, na qual se  faz o marketing do trabalho. Dito de outra 
maneira é uma seção na qual se aguça a curiosidade do leitor.  Na qual se tenta “vender” 
a idéia da pesquisa. A introdução deve ser curta, concisa, introduzindo o leitor na temática 
a que se refere o trabalho. Será o primeiro contato do leitor com o tema de acordo com a 
especificidade proposta pelo acadêmico. Deve-se aqui oferecer ao leitor um panorama 
geral a respeito daquilo que se encontrará no trabalho. 
 
3.1  PERGUNTA DE PESQUISA ou PROBLEMA DE PESQUISA 

É o mais importante do projeto, é ponto vital na construção do projeto de pesquisa. 
Deve ser composto de uma pergunta que começa com “Como”, “Qual a relação”, “De que 
forma” ou expressões semelhantes. Ex: Qual é o impacto do efeito estufa no aquecimento 
global? 

 
3.2 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral é a repetição da pergunta de pesquisa, mas  não é em forma de 
pergunta e tem início com expressões do tipo: “Identificar”, “Relacionar”, “Mensurar”, 
“Desenvolver”, “Propor”, etc. 

 Ex: Identificar o impacto do efeito estufa no aquecimento global. 
 
 

3.2.1  Objetivos Específicos 
Os objetivos específicos se reportam às etapas do trabalho que serão seguidas 

para chegar ao objetivo geral, para tanto os mesmos são considerados o desdobramento 
do objetivo geral.  

Ex: 1- Identificar as conseqüências do efeito estufa. 2- Identificar as causas do 
aquecimento global. 3- Relacionar as conseqüências do efeito estufa com as causas do 
aquecimento global. 

 
4.   JUSTIFICATIVA 

Escrever em poucas linhas a razão de se estudar esse tema e esse assunto 
especificamente (o assunto que se pretende aplicar a pesquisa). A justificativa deve ser 
teórica e empírica, ou seja, mostrar a utilidade da pesquisa, tanto para a academia quanto 
para a sociedade.  

 
5. METODOLOGIA 

Deverá ser descrito como a pesquisa será realizada. Utilizam-se também autores 
(referência bibliográfica) para explicar o tipo de pesquisa a ser realizada. 



 

Cada procedimento, ou forma de pesquisa, é 
planejado em função do alcance dos objetivos propostos, sendo assim, tem-se que se ter 
a noção de quais metodologias me auxiliarão a alcançar os objetivos que eu me propus 
nessa pesquisa. 

 
6. CRONOGRAMA 

O cronograma é feito por meio de uma tabela, onde coloca-se os passos a serem 
seguis, levando em consideração o tempo que se tem para a realização da pesquisa e 
execução do Projeto de Pesquisa. 

Não esquecer que o cronograma dela levar em consideração os prazos constantes 
nos editais da Instituição. 

Exemplo: 
 
 

Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 
Contatos com o orientador x x x x x x x x x X x 
Revisão bibliográfica   x   x      
Coleta de dados para a 
pesquisa 

    x x x     

Análise dos dados       x     
Revisão do referencial 
teórico 

  x x x       

Revisão da redação em 
sua totalidade 

      x     

Construção da introdução        x    
Construção das 
considerações finais 

       x    

Revisão das normas ABNT        x    
Ultima diagramação        x    
Entrega do TCC         x   

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Após a conclusão, seguem as referências. Deverão seguir as normas da ABNT 
(consultar o manual da Radial).  
 

 


