
Modelo Descritivo de Projeto de Pesquisa

Deve ser um texto curto, entre 10 e 15 páginas, com a seguinte estrutura:

TÍTULO

INTRODUÇAO

• Na introdução apresenta-se o tema, delimitando qual será o foco da pesquisa, situando-o no
contexto geral de uma área de investigação. Indica-se também a fundamentação teórica que
ampara a compreensão do objetivo da pesquisa, juntamente com os aspectos mais gerias da
bibliografia através da qual o tema será abordado. A introdução deverá definir de modo claro e
preciso o que será investigado pela pesquisa. Deve prover todos os requisitos necessários à
compreensão de uma descrição sucinta do objetivo geral  (próximo tópico). 

OBJETIVOS (gerais e específicos)

• No objetivo geral descreve-se, bastante concisamente, em um único parágrafo, a questão ou
problema proposto, de modo a deixar claro o que será pesquisado. Os objetivos específicos
representam os passos ou etapas necessários para atingir-se o objetivo geral. Eles configuram-se
em um maior detalhamento e especificação do objetivo geral.

JUSTIFICATIVA

• Na justificativa procura-se defender o interesse e a importância da pesquisa, inserindo-a em algum
contexto da tradição filosófica, evidenciando os autores, textos e movimentos aos quais o tema
está relacionado, podendo-se aqui aprofundar alguns aspectos da fundamentação teórica
apresentados na introdução. Para projetos de doutorado, deve-se também evidenciar as
contribuições que o trabalho pode dar, destacando-se em que consiste a sua originalidade.

METODOLOGIA

• Na metodologia descreve-se os passos da pesquisa. Como trabalhará, o que fará, quais leituras,
quais investigações, as eventuais dificuldades e os métodos de análise que utilizará. 

CRONOGRAMA

• Tabela onde são colocados todos os passos e etapas de sua pesquisa em uma linha do tempo.

REFERÊNCIAS

• Indica-se, seguindo as normas usuais, as obras que foram explicitamente referidas nas seções no
corpo do projeto.

BIBLIOGRAFIA

• Apresenta-se, seguindo as normas usuais, a relação de obras que já foram catalogadas como
importantes para a pesquisa e que serão lidas durante seu desenvolvimento.

IMPORTANTE: alguns processos de seleção que utilizam projetos de pesquisa como item de avaliação
costumam indicar um modelo ou formado padrão em que os projetos dos candidatos devem ser
enquadrados. Estes modelos sugeridos podem divergir do proposto aqui. Nestes casos, adeque seu
projeto ao modelo que lhe for solicitado. Este aqui apresentado é apenas uma sugestão geral
comumente aceita para projetos da área de Filosofia.


