ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DO PROJETO DE PESQUISA
As seções do projeto de pesquisa devem ser numeradas conforme modelo a seguir.
1 Introdução (aproximadamente1página)
A introdução deve conter uma visão geral da investigação, contendo as principais controvérsias
ou lacunas na literatura, tal que contextualize o problema de pesquisa. Ao final da introdução, o
problema de pesquisa deve ser estabelecido. Qual(is) as questão(ões) de pesquisa pretende-se
responder?
2 Objetivos gerais e específicos (aproximadamente ½ página)
Identificar o que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa. O(s) objetivo(s) geral(is)
deve(m) ser aquele(s) necessário(s) para se obter resposta(s) satisfatória(s) para o(s)
problema(s) de pesquisa. Objetivos específicos permitem o alcance do(s) objetivo(s) geral(is).
A formulação dos objetivos se faz mediante o emprego de verbos no infinitivo: contribuir,
analisar, descrever, investigar, comparar, etc.
3 Justificativa (aproximadamente 1 página)
A justificativa deve descrever os resultados esperados da investigação e a sua importância.
Dependendo do tipo de pesquisa, a justificativa pode conter: (a) breve caracterização o setor ou
indústria, região, população ou tecnologia e sua importância; (b) identificação de lacuna na
literatura; (c) delineamento da abordagem que será usada; (c) identificação dos possíveis
benefícios dos resultados para a política pública, para a teoria e para ações de agentes privados.
4 Síntese do marco teórico (aproximadamente 4 páginas)
Apresentar as principais questões, escolas e as lacunas na literatura, e, em seguida, justificar
brevemente algumas questões ou hipóteses que podem ser o foco da pesquisa. Os principais
conceitos e definições devem ser apresentados.
5 Método de Pesquisa (aproximadamente 2 páginas)
Delinear a unidade de análise, os instrumentos a serem utilizados, as variáveis e como os dados
serão coletadas. Indique as formas de acesso aos dados (primários e secundários) e os
instrumentos de coleta. Aponte as possíveis formas de análise de dados (por exemplo, métodos
estatísticos, construção de indicadores, métodos para análise de dados qualitativos, etc).
6 Cronograma (aproximadamente ½ página)
O cronograma de atividades a serem desenvolvidas pode contemplar: submissão do projeto a
órgãos de fomento; integralização de crédito de disciplinas; revisão teórica e delimitação da
pesquisa; especificação da metodologia; coleta, tratamento e análise de dados; exame de
qualificação; redação final do texto; e defesa. A tese de doutorado deve ser concluída em 4 anos
ou 8 semestres. Os três primeiros semestres serão dedicados à integralização dos créditos, à
elaboração do projeto a ser submetido aos órgãos e fomento, à revisão da literatura e
especificação da metodologia; finalizando-se com a apresentação de um projeto de pesquisa
consolidado na disciplina Seminários II (fim do terceiro semestre). Os semestres seguintes são
dedicados à coleta, tratamento e análise dos dados, redação da tese, qualificação e defesa. A
dissertação de mestrado deve ser concluída em 2 anos, com os créditos de disciplinas sendo
integralizados no primeiro ano.
7 Referências (aproximadamente 1 página);

ORIENTAÇÕES QUANTO À FORMA:
- Tamanho máximo do projeto: 10 páginas, desconsiderando a Capa (ver APÊNDICE A)
e o Sumário (opcional, Ver APÊNDICE B);
- Fonte: Times new roman;
- Texto: usar modo justificado;
- Tamanho da Fonte: 11 ou 12;
- Parágrafo: 1,25 cm;
- Paginação: iniciar a partir da Introdução. Posicionar no canto superior direito;
- Espaçamento: Livre;
- Impressão (caso seja necessário): somente frente;
- Para elaboração das referências acessar o “Manual para elaboração de referências (NBR
6023/2018) no link: https://www.bco.ufscar.br/arquivos/manual-bco-nbr-6023-2018.pdf;
- Citação de autores no texto: adotar o Sistema Autor-Data. Vide o “Manual para
padronização
de
citações
(NBR
10520/2002)
no
link:
https://www.bco.ufscar.br/arquivos/manual-bco-nbr-10520-2002.pdf.
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