
MODELO DE PROJETO – COMISSÃO DE PESQUISA 

INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO DO TEXTO: 

FORMATAÇÃO 

• PAPEL – Folha branca, formato A4 (21cm x 29,7cm) 
•   FONTE – Arial  

o Títulos de capa e folha de rosto: tamanho 14 (negrito e 
maiúscula).  

o Texto corrido: tamanho 12. 
o Legenda de figuras e tabelas: tamanho 10. 
o Palavras em língua estrangeira em itálico. 

• ESPAÇAMENTO –  

o Texto: espaço entre linhas 1,5 (um e meio).  
o Resumo, referências e legenda de figuras e tabelas: espaço 

simples.  
o Entre o texto e ilustrações, gráficos ou tabelas e vice-versa: 3  

espaços simples. 
o Citação direta com mais de 3 linhas: recuo de 4 cm e espaço 

simples, sem aspas, fonte 10. 

• MARGENS – margem superior e esquerda: 3,0 cm; margem inferior e direita: 
2,0 cm; margem de parágrafos: 2,0 cm a partir da margem esquerda.  

• PAGINAÇÃO – As páginas devem ser contadas sequencialmente, a partir da 
folha de rosto, mas os números só devem começar a aparecer na 
INTRODUÇÃO. Os números deverão ser em algarismos arábicos e colocados 
no canto inferior direito. 

COMPONENTES DO PROJETO DE PESQUISA:  

PRÉ-TEXTUAIS (Capa, Folha de Rosto, Resumo e Sumário) 

• CAPA - Deve conter os elementos necessários à identificação do 
trabalho, ou seja, nome completo do autor, título do trabalho, local 
(nome da cidade) e o ano de apresentação. De acordo com o modelo. 

• FOLHA DE ROSTO - deve incluir, além dos elementos constantes da 
capa, a nota de identificação, onde se informa a finalidade do trabalho, e 
o nome do orientador. 

• RESUMO - Deverá conter objetivo geral e a metodologia resumida 
utilizando verbos no futuro. Deverá conter até 300 palavras.  
PALAVRAS-CHAVE (mínimo 3). 

• SUMÁRIO é a enumeração dos capítulos do projeto, na mesma ordem 
em que aparecem no texto, com a indicação da página em que podem 
ser encontrados. Os capítulos que compõem um projeto são os 
elementos textuais e pós-textuais. 



 

TEXTUAIS  

• Introdução: Deve ser sintética e abordar apenas o tema do trabalho. 
Identificar qual o foco de estudo e quais problemas científicos que 
pretende analisar.	 

• Justificativa: Razões para a realização da pesquisa. Convencer o leitor 
quanto à relevância do problema abordado e evidenciar como os 
resultados previstos pelo projeto justificam sua execução. 

• Objetivos (geral e específicos): Servem para delimitar o que se 
pretende com o desenvolvimento da mesma. Todos os objetivos devem 
ser redigidos começando com um verbo (O objetivo desta pesquisa é 
Avaliar... Determinar... Verificar... etc.). Toda a metodologia da pesquisa 
deverá ser desenvolvida de maneira a atingir aos objetivos propostos.  

• Revisão de literatura:	demonstrar o que já foi pesquisado sobre o tema 
da pesquisa. Deve ser organizada (pode ser em ordem cronológica ou 
por assunto) e citar as principais obras e autores que estudaram o 
assunto.   

• Hipótese: A hipótese apresenta respostas provisórias ao problema 
podendo ser ou não confirmadas pela pesquisa. 

• Metodologia  

o Tipologia do estudo: Definir a estratégia de pesquisa e o 
delineamento da mesma (experimental, observacional....etc).  

o Local: Onde será realizada a pesquisa. 
o População e amostra: Com quem a pesquisa será realizada? 

(população). Quantas pesssoas fazem parte da população? (se 
possível) Quantas pessoas farão parte da amostra? Qual foi a 
técnica de amostragem utilizada? (cálculo amostal). 

o Critérios de inclusão e exclusão: Quais características as pessoas 
deverão possuir para entrar na pesquisa e quais características não 
deverão possuir? 

o Procedimentos a serem realizados: Todos os procedimentos deverão 
ser cuidadosa e detalhadamente descritos. Se o instrumento da 
pesquisa for um questionário, por exemplo, ele deverá ser descrito - 
quantas perguntas, abertas ou fechadas, sobre que assunto. Como 
este instrumento será aplicado (na forma de entrevista ou 
autoaplicável, quem irá aplicar). Onde as pessoas responderão ao 
questionário (em que local – priorizando a privacidade). Nos casos de 
estudos experimentais detalhar como serão realizados os ensaios, 
quais equipamentos e materiais serão utilizados. 

o Aspectos éticos (modelo para pesquisas que serão submetidas ao 
CEP): O presente estudo se encontra de acordo com a Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde e será submetido ao Comitê 
de Ética e Pesquisa (CEP) da UniEvangélica para análise e 
aprovação. Os sujeitos e documentos da pesquisa terão a identidade 
preservada e em momento algum terão sua identidade mencionada.  



o Riscos e benefícios: Quais os riscos de participar da pesquisa (até 
questionários podem trazer riscos aos participantes, como irritação, 
desconforto, constrangimento, abalo emocional). É preciso prever os 
riscos, de acordo com a pesquisa realizada e dizer como os mesmos 
serão minimizados – num questionário, por exemplo, o jeito mais 
comum é dando o direito dos participantes desistirem de responder 
perguntas que considerarem constrangedoras e até de desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade. E como os participantes da pesquisa irão se beneficiar 
por participar da mesma - esses benefícios podem ser direta ou 
indiretamente, em curto ou longo prazo.  

o Análise dos dados: Como os dados serão tabulados, como serão 
sumarizados (médias e desvio-padrão? Porcentagens?), como serão 
apresentados (tabelas, gráficos?) e que tipo de análise estatística 
será utilizada (estatística descritiva ou inferencial? Qual o nível de 
significância adotado, quais testes estatísticos empregados?)  

o Uso e destinação dos dados (modelo): as informações colhidas serão 
de acesso exclusivo dos pesquisadores envolvidos e utilizadas 
somente para fim de pesquisa científica, para defesa de trabalho de 
conclusão de curso e posterior publicação de artigo científico. As 
informações obtidas através de prontuários, questionários e diário de 
campo serão guardadas em poder do pesquisador responsável por 5 
anos e após esse período incineradas.  

• Desenho do estudo: um resumo da metodologia da pesquisa. 
• Viabilidade: Identificar os elementos que tornam a pesquisa viável: 

disponibilidade de área física, técnicos, equipamentos, software, 
experiência prévia do orientador ou bolsista na área. Para coisas que 
ainda não existem dar elementos que permitam ao revisor avaliar se é 
factível desenvolvê-las dentro do período proposto. 

• Resultados esperados ou metas (desfecho primário): apontar os 
veículos de comunicações científicas nos quais se pretende divulgar o 
trabalho: publicações; apresentação em eventos científicos da área, 
produções técnicas (inovações em técnicas e ou processos, 
desenvolvimento de software/ hardware etc); atividades de extensão; 
contribuição na formação de recursos humanos (atividade de ensino na 
graduação, pós-graduação, extensão ou outros). 

• Cronograma 
o Detalhar cada etapa da pesquisa com a data prevista para o seu 

início e a data para finalização. Pode ser escrito por extenso ou 
apresentado na forma de um Quadro. Ex.:  

§ Fevereiro - março: aplicação dos questionários; 
§ Março – Maio: Análise dos resultados; etc..... 

• Orçamento 
o Detalhar os materiais de consumo e equipamentos que deverão 

ser utilizados na pesquisa, sua quantidade, preço unitário e total. 
Incluir no rodapé do quadro como será obtido o financiamento da 
pesquisa.  



 

 

 

o Ex.: *Os materiais de consumo serão custeados pelos próprios 
pesquisadores com o auxílio da bolsa de iniciação científica 
PIBIC/CNPq. 

 

PÓS-TEXTUAIS  

• Referências (normas ABNT) 
• Apêndice e anexos 
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