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 ROTEIRO BÁSICO PARA A PREPARAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa não deverá exceder 20 páginas, tamanho da fonte 12 e espaço 1,5. 

Nessa extensão, sugerimos incluir os itens descritos abaixo, inclusive a capa, a 

bibliografia utilizada e aquela que ainda se vai consultar. 

 

1. Introdução:  

 

Definição clara do objeto a ser estudado, apresentação da pesquisa que se pretende 

desenvolver, de seu objetivo geral e de sua(s) justificativa(s).  

Recomenda-se que este item seja breve (ao redor de duas páginas) e que seja redigido de 

modo a informar objetivamente o leitor sobre o desenho geral da pesquisa a ser realizada. 

 

2. Delimitação do problema de investigação e revisão bibliográfica:  

 

Este item consiste na construção do problema de investigação, ou seja, da questão 

sociológica a ser desenvolvida e do recorte empírico da pesquisa, articulados à revisão da 

bibliografia pertinente. Em outros termos, trata-se de contextualizar o objeto, seja na 

teoria, seja na conjuntura presente ou histórica. 

É importante deixar claro o esquema teórico geral dentro do qual a questão formulada é 

significativa e definir o mais precisamente possível os conceitos utilizados na formulação 

da questão. 

A discussão bibliográfica deve ter sempre como eixo o objeto de pesquisa, de modo que 

o candidato explicite: (a) como sua pergunta de pesquisa foi construída a partir de 

autores/as que já pesquisaram o mesmo tema e objetos relacionados; b) quais perguntas 

em torno do objeto a pesquisa pretende enfrentar c) os marcos teóricos e empíricos da 

investigação. 

3. Objetivos e hipóteses:  
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Neste item recomendamos discutir os objetivos gerais e específicos da pesquisa e 

apresentar a hipótese principal e secundárias da mesma. Estudos teóricos, descritivos ou 

exploratórios, especialmente quando se trata de objeto novo ou pouco estudado, podem 

dispensar a construção de hipóteses. Em tais casos, convém justificar o caráter descritivo 

ou teórico do projeto. 

 

4. Métodos, técnicas e matérias de pesquisa: 

 

Neste item o/a candidato/a deve apontar quais serão suas fontes de pesquisa e quais serão 

os procedimentos metodológicos/técnicas de pesquisa que irá utilizar. É conveniente que 

esses elementos sejam apresentados e discutidos com apoio bibliográfico. Deve-se 

descrever, assim, as técnicas de investigação do material a ser pesquisado, local, fontes, 

informantes, arquivos, jornais, bancos de dados, bibliotecas, sites da Internet, etc.  

Se a pesquisa comporta trabalho de campo, convém informar se a investigação será   

qualitativa e/ou quantitativa, se de universo ou amostral, se através de entrevistas 

gravadas ou escritas, ou se por aplicação de questionário ou roteiro de questões aberto, 

dirigido ou parcialmente dirigido.  

No caso de pesquisa estritamente teórica ou de balanço bibliográfico, as bibliotecas e 

arquivos a serem usados, bem como outras fontes, devem ser devidamente identificados. 

As técnicas de análise de dados (qualitativas e quantitativas), se for o caso, devem ser 

explicitadas.  

 

5. Cronograma: 

 

Um cronograma mês a mês deve indicar as diferentes etapas da pesquisa, incluindo 

leitura, trabalho de campo, tratamento de dados, interpretação, redação da 

dissertação/tese, impressão. O tempo total para a realização plena do projeto (em meses) 
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não pode exceder os prazos estipulados para a realização da pesquisa no mestrado e 

doutorado.  

Descontados dois semestres para a realização dos créditos de disciplinas e seminários, o 

tempo disponível para a feitura da dissertação de mestrado é de um ano e para a tese de 

doutorado, de três anos.  

 

6. Bibliografia  

 

A bibliografia deve ser listada, com a indicação do que já foi lido e referenciado no projeto 

e do que ainda deverá ser objeto de consulta. Boa parte da pesquisa bibliográfica deve ser 

feita para a elaboração do projeto (ver item 2), outros itens poderão ser indicados como 

etapa da própria pesquisa.  
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