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OBS: Este é o modelo para elaboração do projeto de pesquisa do edital 67/2019. No 

entanto, o projeto será inserido integralmente via o SUAP Pesquisa.  A avaliação do projeto 
se dará unicamente pelos dados inseridos no módulo SUAP Pesquisa. Nenhum dos 

arquivos anexados serão analisados pelos avaliadores externos. 
 

 

 

 
 

 
 

Projeto de Pesquisa 
 

<nome do projeto, Arial negrito tamanho 14> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<cidade, arial 12 > 
<ano, arial 12 > 
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1. RESUMO 
 
O resumo do projeto deve ter informações suficientes para que o leitor tenha uma ideia geral 
sobre o projeto. Ele deve ser descrito de forma sintética e deve ser capaz de apresentar 
brevemente os objetivos ou questões identificadas para elaboração do trabalho, 
procedimentos e metodologia utilizada e comentários relacionados aos resultados esperados 
para que os objetivos sejam alcançados. 

 
2. INTRODUÇÃO 
 
Na introdução é apresentado o contexto do tema escolhido relativo ao projeto, possibilitando 
que o leitor obtenha conhecimento acerca dos principais conceitos que permeiam a temática 
do projeto e do que vai ser apresentado ao longo do projeto. Além disso, é possível ter um 
breve histórico sobre o tema a ser abordado, assim como as motivações que levaram os 
autores a proporem o presente projeto. 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A justificativa consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e detalhada, das razões de 
ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa. Nesta seção deverá ser 
abordada a relevância do problema a ser investigado, os motivos que justificam o projeto e as 
contribuições que a pesquisa pode trazer na solução dos problemas. 

 
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A fundamentação teórica consiste no embasamento teórico a respeito das áreas temáticas de 
seu projeto de pesquisa por meio de fontes documentais ou bibliográficas. Nesta seção é 
importante citar as literaturas mais relevantes e atuais sobre o assunto a ser estudado, 
apontando alguns dos autores que serão consultados. 
 
5. OBJETIVOS 
 
O objetivo geral é tratado de forma mais ampla e direta, e constitui a ação que será realizada 
a respeito da questão abordada no problema de pesquisa. É importante não confundir o 
objetivo geral com os objetivos específicos. Estes últimos definem etapas do trabalho a serem 
realizadas para que se alcance o objetivo geral. 

 
6. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
Esta seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta dos dados ou 
obtenção dos resultados levando em consideração o tipo de pesquisa abordada no trabalho 
(campo, bibliográfica, experimental, descritiva etc.). Esses procedimentos podem ser testes 
laboratoriais, entrevista, questionário, análise documental, entre outros. 
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7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO 
 
Nesta seção são apresentadas as formas como o coordenador do projeto fará o 
acompanhamento e avaliação do projeto de pesquisa durante toda sua execução, como por 
exemplo, desenvolvimento de relatórios periódicos, apresentações do andamento do projeto 
em feiras, workshops ou congressos, presença dos membros das equipes nas reuniões 
relacionadas com o projeto, entre outros. 

 
8. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Nesta seção são apresentadas as expectativas dos resultados baseando-se no fato de que 
sua pesquisa consiga atender aos critérios apontados no objetivo geral e consequentemente, 
apresente uma solução aos problemas apontados na área temática do projeto de pesquisa. 

 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
A bibliografia consiste do material coletado sobre o tema para o desenvolvimento do projeto 
de pesquisa e pode incluir livros, artigos, monografias, teses, recursos audiovisuais como 
músicas, vídeos, entre outros. As referências bibliográficas podem incluir desde materiais 
utilizados na criação do projeto até aqueles materiais que ainda serão consultados para a 
pesquisa
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