
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED 
DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - DPPG  
MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL - MPPT 

 

 

 

ESTRUTURA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

A. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

•        Folha de rosto, com Nome da Instituição, Título do Trabalho (ambos em caixa alta, ou 
seja, letras maiúsculas), Nome do Autor, Local e Data. 

•        Página(s) com epigrafe/dedicatória/agradecimentos (opcional). 

•        Resumo de 150 a 250 palavras, contendo síntese temática, problema, objetivo(s), 
grandes eixos referencial teóricos, opções metodológicas e expectativas de resultados (em 
espaço simples); colocar no alto da página a referência bibliográfica do projeto/pré-projeto, 
no formato justificado. Após o resumo colocar de 3 a 5 palavras-chave que estejam 
presentes no titulo ou no resumo. 

•        Índice (contendo títulos e subtítulos e, eventualmente, sub-subtítulos). 

B. ELEMENTOS TEXTUAIS 

�  Introdução (breve contextualização pessoal e profissional/institucional e apresentação 
geral da estrutura do pré-projeto) 

�  Escopo da pesquisa ou Temática o Tema e problema – o que vou pesquisar 

... (delimitação de tema, assunto e/ou tópico(s), inter-relações com outro(s) assunto(s) ou 
tema(s), problema e questões de pesquisa, análise de viabilidade lógico-teórica, acadêmico-
técnica, política, financeira, etc. e limites do trabalho) 

A formulação do problema é um processo seletivo e o problema corresponde a algo que não está 

ainda respondido, mas pode ter resposta. O problema pode mais específico, se confundindo com 

uma única questão de pesquisa ou, como normalmente, se verifica, mais amplo e subdivisível em 

várias questões de pesquisa (ou questões de partida). Problema e questões de pesquisa devem ter 

formato interrogativo. Elas devem estar relacionadas numa lógica (que vai do geral para o 

específico) similar à lógica da relação objetivo geral e objetivos específicos. 

�  Hipótese(s) ou pressupostos – assunções de partida... (tese que se pretende negar ou 
comprovar, previsão e antecipação de resultados) (opcional, exceto em estudos 
quantitativos experimentais onde, em princípio, cabe formulação de hipótese). 

�  Objetivos da pesquisa – o que quero alcançar (objetivo(s) geral(ais) e específico(s) em 
direta relação com problema e questões de pesquisa) 

A haver objetivo geral ele indica o que pretendemos, em geral, atingir com a pesquisa, ou seja, qual 

o tipo de resposta ao problema que queremos produzir. Isso, de certa forma, indicia o tipo de 

estudo que vai ser realizado. Os objetivos específicos correspondem a componentes, etapas, 

explicitações ou desdobramentos do objetivo geral e estão diretamente relacionados com as 

questões de pesquisa, as quais, como já se referiu, são elas próprias desdobramentos ou 

explicitações do problema. Existem taxonomias de objetivos que deverão ser seguidas pondo fim a 

uma certa “anarquia” na definição de objetivos. 



 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED 
DIREÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - DPPG  
MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL - MPPT 

 

 

 

�  Justificativa e motivação -  por que realizar a pesquisa (relevância/importância 
acadêmica, empírico-teórica, e/ou social; eventual exiguidade de estudos sobre o tema; 
motivação pessoal; motivação ou solicitação institucional). 

A justificativa pode ter uma natureza mais pessoal ou mais acadêmica ou mista. Se houver 

necessidade de fazer citações, elas devem ser feitas, embora, devido à natureza desta justificativa, 

elas devam ser restritas ao imprescindível. A motivação tem uma natureza mais pessoal (com ou 

sem uma componente institucional) e, como tal,  mais subjetiva. 

�  Revisão teórico-temática -  enquadramento teórico e empírico da 

pesquisa (fundamentação teórica e resultados de provas acadêmicas e/ou artigos empíricos 
efetuados sobre o tema ou, de alguma forma, relacionados). 

A Revisão Teórico-temática pode assumir (nomeadamente, na dissertação, como adiante se verá) 

designações como Revisão de Literatura, Enquadramento Teórico-temático, Estado de Arte, tudo 

dependendo do tipo de pesquisa e tipo de revisão realizados. Em qualquer caso ela deve incluir: 

revisão de obras teóricas relacionadas ao tema; revisão de artigos empíricos publicados sobre o 

tópico ou tópicos muito relacionados; outros trabalhos acadêmicos sancionados por banca 

(dissertações e teses), com devido cuidado de análise, apoiada pelo(a) supervisor(a), 

relativa à qualidade do trabalho em questão 

�  Metodologia, Aspectos ou Procedimentos metodológicos ou Material e métodos -
 como será realizada a pesquisa... (identificação e breve justificação de: a) tipo de 
abordagem – quantitativa, qualitativa ou mista adotada; b) desenho de pesquisa; c) 
amostragem; d) técnicas de coleta de dados; e) se possível, apontamentos gerais referentes 
ao tratamento e análise de dados. 

A questão metodológica é uma questão fundamental da pesquisa, verdadeira charneira que separa 

a abordagem científica do senso comum. Assim, ela deve ter um lugar de destaque, tanto no projeto 

quanto na dissertação e deverá ser feito um esforço para que, no projeto, a dimensão metodológica 

tenha já uma consistência mínima. 

�  Cronograma - quando se concretizarão as várias fases (diversas etapas da pesquisa e 
tempo de execução previsto para cada uma delas). 

�  Recursos - meios necessários à realização da pesquisa (referência a aspetos 
relacionados com recursos humanos e financeiros eventualmente necessários) (facultativo, 
só aplicável quando houver apoio de agência de fomento ou outra organização específica). 

�  Referências bibliográficas - textos consultados para a realização do trabalho (livros e 
artigos citados). 


