
SESSÃO IV – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Desenvolva seu projeto de pesquisa de acordo com o modelo.  

 

Ele deve ser elaborado em forma de texto, contendo entre uma e duas 

páginas.  

 

Depois, poste a versão em arquivo de texto Word no AVA Univirtus. 

 

• Todos os templates serão disponibilizados no AVA Univirtus!  

 

Período de postagem: 24/09 a 08/10/2019. 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 
SOBRENOME, Nome. RU: xxxxx 

Polo: xxxxxx 
 

1. TEMA  

 

Apresente o tema da sua pesquisa a partir dos textos que você estudou nas 

etapas anteriores.  

 

2. PROBLEMA  

 

Delimite seu objeto de estudo.  

 

O problema de pesquisa é um questionamento relacionado ao tema que 

norteará o desenvolvimento do estudo.  



Essa problematização, que é redigida na forma de uma pergunta, deverá ser 

respondida pelo aluno dentro de sua pesquisa. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 
Justifique a relevância da sua pesquisa.  

 

Descreva qual   a importância que esse estudo pode ter para a área de 

conhecimento do seu curso, para a sua formação, para a sociedade em geral 

e para a comunidade local (quando for o caso). 

 

4. OBJETIVOS 

 
Apresente os objetivos.  

 

Qual é o objetivo geral?  

 

Quais são os objetivos específicos (deve haver entre 2 a 3 objetivos 

específicos) da sua investigação?  

 

Os objetivos devem ser redigidos com o verbo no infinitivo. Veja nos anexos 

deste manual uma lista com sugestões a esse respeito. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
Apresente os principais autores e suas concepções sobre o objeto de estudo.  

 

É fundamental fazer o levantamento de publicações que já existem sobre o 

assunto, de forma a definir o que já se sabe sobre o tema.  

 

Portanto, a fundamentação teórica exprime o ponto de vista teórico a partir 

do qual o tema será abordado.  



É possível pautar-se nos materiais que você estudou até agora, mas, 

também, procurar novas referências.   

 

Além dos livros e revistas especializadas, você pode pesquisar também na 

internet.  

 

Entretanto, tome cuidado para acessar sites academicamente confiáveis.  

 

6. METODOLOGIA  

Defina o tipo de pesquisa a ser realizado e os procedimentos metodológicos. 

Será uma pesquisa bibliográfica qualitativa. 

 

7. REFERÊNCIAS  

 
Organize as referências.  

 

Todos os autores citados no corpo do texto deverão, obrigatoriamente, ser 

registrados no item Referências.  

 

Cada tipo de obra ou fonte de pesquisa (artigo, livro, página da internet, entre 

outros) exige a formatação especificada nas normas da ABNT.  

 

 

 


