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PROJETO  

DE 

 PESQUISA 

PROJETO DE PESQUISA: 
 
 DOCUMENTO QUE EXPLICA AS AÇÕES 
QUE SERÃO DESENVOLVIDAS AO LONGO 
DO PROCESSO DE   PESQUISA                              

Proposta específica e 
detalhada do trabalho 

Definição de uma questão e a 
forma pela qual será 
pesquisada 

Mapeamento de forma 
sistemática 

 

PROJETO DE PESQUISA: 
 
 DOCUMENTO QUE EXPLICA AS AÇÕES QUE 
SERÃO DESENVOLVIDAS AO LONGO DO 
PROCESSO DE   PESQUISA                              

Dimensões: 

Técnica 

Ideológica 

Científica 
 

PROJETO DE PESQUISA 

O primeiro passo é a investigação empírica da 
realidade, o registro dos fatos de forma metódica, 
eficiente e organizada mediante a elaboração de 

um projeto de pesquisa. 

PROJETO DE PESQUISA 

Deve responder: 

O que pesquisar? (definição do 
problema, hipóteses, base 
teórica e conceitual) 

Por que pesquisar? (justificativa 
da escolha do problema) 

Para que pesquisar?(propósitos 
do estudo, seus objetivos) 

PROJETO DE PESQUISA 

Deve responder: 

Como pesquisar?(metodologia) 

Onde pesquisar? (cronograma 
de execução) 

Com que recursos?(orçamento) 

Pesquisado por quem?(equipe 
de trabalho) 
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PROJETO DE PESQUISA 
 Objetivo   
 Traçar um caminho eficaz que o conduza a atingir os 

objetivos a que se propõe. 
 

  No Projeto defini-se: 
◦ O que fazer – definição do tema ou problema 
◦ Porque fazer – justificativa da escolha do tema ou 

                         problema 
◦ Para quem fazer - objetivos 
◦ Onde fazer – local/campo da pesquisa 
◦ Como fazer – metodologia 
◦ Com que fazer – recursos necessários 
◦ Quando fazer – cronograma de execução 
◦ Com quanto fazer – orçamento 
◦ Como pagar - verba 
◦ Quem vai fazer - equipe 
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ETAPAS DO 

PROJETO DE 

PESQUISA 

IDENTIFICAÇÃO 

Tema; 

Autor/orientador
; 

Instituição; 

Mês/Ano 

JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA 

Motivos para escolha do tema, 
quais benefícios que a pesquisa vai 
trazer a comunidade envolvida etc; 

Importância do estudo para o 
campo científico; 

Relevância social do estudo; 
O problema estudado deve ser 

situado no tempo e no espaço; 
A problemática do tema da 

pesquisa.  

OBJETIVOS  

Estabelece o que se pretende 
investigar 

Os objetivos apresentam as seguintes 
características: 

claros e definidos; 

 Iniciados com verbos; 

elaborados dos mais simples para os 
mais complexos; 

elaborados com base no problema 
estabelecido; 

Os objetivos apresentam-se sob a 

forma de geral e específicos. 

•Objetivo geral: o que se 

pretende realizar na pesquisa 

•  Objetivos específicos: 

indicam o que se pretende 

realizar em cada etapa da 

investigação 

OBJETIVOS  
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Os enunciados dos objetivos 

iniciam-se com verbos que 

concretizam uma idéia. 

 

O objetivo deve transmitir, com o 

menor número de interpretações 

possíveis o que se pretende 

pesquisar 

OBJETIVOS  REFERENCIAL TEÓRICO 

Função:  
 Sustentar teoricamente o estudo; 

 estabelecer aqui o estado da arte em que se pesquisa, 
de forma a comprovar a relevância do estudo a ser 
realizado através da literatura existente;  

 orientar o estudo; 

 ampliar o horizonte do estudo e guiar o investigador; 

 estabelecer os antecedentes do problema; 

  definir linhas e áreas de investigação; 

METODO 

 Descrição detalhada dos caminhos utilizados para 
alcançar os objetivos 

 Deve apresentar: 

 Levantamento e tratamento com a 
bibliografia; 

 População e amostra a ser 
analisada; 

 Instrumentos de coleta de dados e 
sua pré-testagem; 

 Técnicas de análise de dados; 

 Justificativa para a escolha do 
método; 

NA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO 

MÉTODO, DEVE-SE CONSIDERAR: 

Os métodos e técnicas devem 

ser de acordo com os objetivos e 

com a análise que se vai realizar; 

NA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO 

MÉTODO, DEVE-SE CONSIDERAR: 

Realizar uma análise geral e 

particular das diversas fases 

do trabalho durante a 

compilação da informação; 

NA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO 

MÉTODO, DEVE-SE CONSIDERAR: 

Detalhar, sem excessos, todos 

os procedimentos, todas as 

etapas a realizar para alcançar 

os objetivos. 
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ALGUNS CONCEITOS UTILIZADOS: 

População: 

É a totalidade de todos os 

elementos, sujeitos ou 

membros que possuem um 

especificado conjunto de uma 

ou mais características 

comuns que a define. 

ALGUNS CONCEITOS UTILIZADOS: 

Amostragem: 

É um grupo de sujeitos 

selecionados de um grupo 

maior (população). Um 

subconjunto da população em 

estudo; a população à qual o 

pesquisador pretende realizar 

“generalizar” os resultados. 

                   INSTRUMENTOS 

•São recursos utilizados dentro de cada 

técnica com a finalidade de coletar dados 

•Existe uma quantidade significante de 

instrumentos de coleta de dados.  

•Os mais comuns são: 

•  questionário 

•  entrevista 

•  observação 

QUESTIONÁRIO  

Características  

Permite mais abrangência 

Menor esforço e custo 

Maior uniformidade das 

perguntas 

Favorece a tabulação das 

respostas 

O QUESTIONÁRIO PODE 

CONTER: 

 Questões fechadas 

 Fáceis de codificar 

 O entrevistado assinala as respostas 

 Incapacidade de mostrar todas as 

alternativas possíveis 

 Possibilitar somente dados 

quantitativos 

O QUESTIONÁRIO PODE 

CONTER: 

 Questões abertas 

 Liberdade de respostas 

 O pesquisador tem a oportunidade 

de obter dados qualitativos 
 Questões abertas e fechadas 

 Possibilita a obtenção de dados 

quantitativos e qualitativos 
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ENTREVISTA  

Características  

É uma conversação com a 
finalidade de obter certas 
informações 

Difícil generalização 

Possibilita coletar dados 
subjetivos 

Amplia as possibilidades de 
compreensão da realidade. 

TIPOS DE ENTREVISTAS 

Livre ou não-diretiva 

É aquela em que não há „qualquer‟ 

roteiro pré-estabelecido pelo 

pesquisador. 

 

TIPOS DE ENTREVISTAS 

Estruturada ou diretiva 

É aquela em que as perguntas são 

elaboradas pelo pesquisador com 

a finalidade de obter uma resposta 

direta à pergunta realizada 

TIPOS DE ENTREVISTAS 

Semi-estruturada ou semi-
diretiva 

É aquela em que o pesquisador 
estabelece um roteiro não fixo 
de perguntas que pode sofrer 
alterações no todo ou em parte, 
no momento da entrevista. 

OBSERVAÇÃO  

Colhe dados sobre o domínio 

cognitivo, psicomotor, afetivo etc. 

Pode colher dados imensuráveis 

É necessário a elaboração de um 

instrumento de controle (tal como 

uma lista de checagem, o diário de 

campo e o roteiro de observação), 

para que a observação não fuja do 

objetivo da pesquisa. 

PLANO DE COLETA E ANÁLISE DOS 

DADOS 

 Inicialmente, testa-se o instrumento de coleta 

de dados para que sejam testadas sua validade, 

seu nível de compreensão e as dificuldades 

existentes e somente depois, é que se aplica o 

instrumento na população / universo da 

pesquisa. 

Após a obtenção dos dados, a análise é 

realizada à luz do marco teórico , já 

parcialmente desenvolvido nas fases anteriores. 
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REQUISITOS PARA ANÁLISE 

  

Separa os aspectos básicos e submetê-los 
a uma reflexão 

Resumir a informação básica em quadros,  
gráficos, tabelas  

Relacionar os dados obtidos com outros 
conhecimentos já elaborados  

Apresentar uma reflexão sobre a 
informação já estruturada e efetuar uma 
busca geral das conclusões obtidas. 

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE 

DE DADOS 

 Tomada de decisão à respeito das análises à 
realizar 

 Elaboração do programa de análise 

 Execução  do programa de computador (muita 
atenção neste item) 

 Não eliminar o instrumento de coleta de dados 
antes que a análise esteja completamente 
concluída 

CRONOGRAMA   

 É fundamental ao projeto de pesquisa 

 Objetiva a descrição das atividades a serem 

realizadas na pesquisa, no período 

estabelecido; 

Previsão de recursos humanos:  

•Relacionar os recursos humanos necessários 

para a execução da pesquisa (estatístico, 

digitador, revisor etc) 

•Previsão de recursos materiais:  

•Relacionar todos os gastos com o projeto 

(deslocamento, serviços de terceiros, 

materiais de expediente etc) 

 

RECURSOS 

REFERÊNCIAS   

 Relacionar todos os recursos informacionais 

utilizados na elaboração do projeto. 

Capa 

Sumário 

Introdução 

OBJETIVOS 

REFERENCIAL TEÓRICO 

METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

REFERÊNCIAS 

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 
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 CRONOGRAMA                 

Atividades/periodo-                      fev.março. Abr. maio jun  jul. 

Levantamento bibliografico           x       x 

Coleta do material                                   x       x 

Estudo do material coletado                             x     x 

Análise e revisão                                                      x 

Redação da monografia                                    x     x      x 

Defesa da monografia                                                              x 

 
 

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 


