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INTRODUÇÃO
Os itens: Tema, Problema Geral, Justificativa com Delimitação, Relevância e Viabilidade, fazem parte da
Introdução

Nesta etapa do projeto apresenta-se o tema da pesquisa, o problema e a justificativa para seleção do
tema. É importante que o autor contextualize o tema e demonstre o contexto no qual os problemas ou
as questões do estudo que foram elaboradas.
Tema: O tema parte preferencialmente da realidade circundante do pesquisador, como, por exemplo,
de seu contexto social, profissional ou cultural. O título parte do tema e é o “cartão de apresentação”
do projeto de pesquisa. Ele expressa a delimitação e a abrangência temporal e espacial do que se
pretende pesquisar
Problema Geral: É a definição do objeto de estudo. O que será estudado. Qual a situação e/ou
fenômeno que tem ocorrido em sua área que merece seu olhar investigativo. Deverá ser elaborada
uma frase apresentando a situação. Deverá ter conceitos claros através de afirmação ou um
questionamento e em uma dimensão variável, ou seja, onde está ocorrendo o fato, em que período de
tempo ocorrerá a investigação (anos, décadas). Sem problema não há pesquisa, mas, para formular um
problema de pesquisa, urge fazer algumas considerações pertinentes no sentido de evitar equívocos.
Em primeiro lugar é preciso fazer uma distinção entre o problema de pesquisa e os problemas do
acadêmico. O desconhecimento, a desinformação, a dúvida do pesquisador em relação a um assunto
e/ou tema não constitui um problema de pesquisa. Essas lacunas podem ser resolvidas com uma
leitura seletiva e aprofundada, dispensando, portanto, um projeto de pesquisa. Em segundo lugar, não
confundir tema com problema. O tema é o assunto geral que é abordado na pesquisa e tem caráter
amplo. O problema focaliza o que vai ser investigado dentro do tema da pesquisa
Justificativa: A justificativa constitui uma parte fundamental do projeto de pesquisa. É nessa etapa
que você convence o leitor (professor, examinador e demais interessados no assunto) de que seu
projeto deve ser feito. Para tanto, ela deve abordar os seguintes elementos: a delimitação, a relevância
e a viabilidade.

a) Delimitação: Como é impossível abranger em uma única pesquisa todo o conhecimento de uma
área, deve-se fazer recortes a fim de focalizar o tema, ou seja, selecionar uma parte num todo.
Delimitar, pois, é pôr limites.
O que delimitar?
- Área específica do conhecimento;
- Espaço geográfico de abrangência da pesquisa;
- Período focalizado na pesquisa.
b) Relevância: Deve ser evidenciada a contribuição do projeto para o conhecimento e para a
sociedade, ou seja, em que sentido a execução de tal projeto irá subsidiar o conhecimento científico já
existente e a sociedade de maneira geral ou específica.
c) Viabilidade: A justificativa deve demonstrar a viabilidade financeira, material (equipamentos) e
temporal, ou seja, o pesquisador mostra a possibilidade de o projeto ser executado com os recursos
disponíveis.

1. Objetivo
1. OBJETIVOS DA PESQUISA
Nessa parte o aluno formula as suas pretensões com a pesquisa. Ele define, esclarece e revela
os focos de interesse da pesquisa. Os objetivos dividem-se em geral e específicos.
1.1. Objetivo Geral
O objetivo geral relaciona-se diretamente ao problema. Ele esclarece e direciona o foco central
da pesquisa de maneira ampla. Normalmente é redigido em uma frase, utilizando o verbo no
infinitivo.
1.2. Objetivos Específicos
Os objetivos específicos definem os diferentes pontos a serem abordados, visando confirmar
as hipóteses e concretizar o objetivo geral. Assim como o objetivo geral, os verbos devem ser
utilizados no infinitivo.

2. PEGUNTA -PROBLEMA
É a pergunta que deverá nortear a elaboração do projeto. É o que se quer realmente descobrir e
investigar com a pesquisa
3. HIPÓTESES
As hipóteses são possíveis respostas ao problema da pesquisa e orientam a busca de outras
informações. A hipótese pode também ser entendida como as relações entre duas ou mais
variáveis, e é preciso que pelo menos uma delas já tenha sido fruto de conhecimento científico.
E o que são variáveis? São características observáveis do fenômeno a ser estudado e existem em
todos os tipos de pesquisa. No entanto, enquanto nas pesquisas quantitativas elas são medidas, nas
qualitativas elas são descritas ou explicadas (TRIVIÑOS, 1987). Nas hipóteses não se busca

estabelecer unicamente uma conexão causal (se A, então B), mas a probabilidade de haver uma
relação entre as variáveis estabelecidas (A e B), relação essa que pode ser de dependência, de
associação e também de causalidade.
“É preciso não confundir hipótese com pressuposto, com evidência prévia. Hipótese é
o que se pretende demonstrar e não o que já se tem demonstrado evidente, desde o
ponto de partida. [...] nesses casos não há mais nada a demonstrar, e não se chegará a
nenhuma conquista e o conhecimento não avança” (SEVERINO, 2000, p. 161).

Tal como o problema, a formulação de hipóteses prioriza a clareza e a distinção

3. Metodologia
4.1 Tipo de Pesquisa
4.2 Método
4.3 Universo
4.4 População
4.5 Amostra
4. 6 Critérios de Inclusão e Exclusão
4.7 Instrumentos de Coleta de Dados
4.8 Procedimentos de Coleta de dados

5 ASPECTOS ÉTICOS
5.1 Análise crítica de riscos e benefícios
5.2 Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa
5.3 Local de realização da pesquisa e infraestrutura necessária
5.4 Concordância da instituição
5.5 Patrocinador
5.6 Propriedade das informações
5.7 Sigilo
5.8 Uso e destinação do material e/ou dados coletados
5.9 Termo de consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa ou de seu representante
legal

Cronograma
Ano

Mês

2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

2023

Setembro

Elaboração
do projeto

Revisão de
Literatura

Levantamento
dos
dados

Elaboração
do
relatório

Entrega
do
relatório

Orçamento

Referências:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: 2002. 24 p.
______. NBR 6024: Numeração Progressiva das seções em um documento, Rio de
Janeiro: 1989. 2p.
______. NBR 6027: Informação e Documentação – Sumário – Apresentação. Rio de
Janeiro: 2003. 2 p.
______. NBR 6028: Resumos. Rio de Janeiro: 2003. 3 p.
______. NBR 10520: Informação e documentação – citações em documentos –
apresentação. Rio de Janeiro: 2002. 7 p.
______. NBR 14724: Informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação.
Rio de Janeiro: 2002. 6 p.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994.
SEVERINO, A. J. Observações metodológicas referentes aos trabalhos de pós-graduação.
In: ___Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo. Cortez. 2003. cap. VII, p. 157-

181.
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, Sistema de Bibliotecas. UNISISB, Inez
Barcellos de Andrade ...[et al] (Organizador). Manual para elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos: guia para alunos, professores e pesquisadores da UNIVERSO.
São Gonçalo, 2002. 85 p.

ANEXOS/APÊNDICES

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Goiânia ___________ de __________ de 2022.
_____________________________________________
Assinatura do Professor Orientador
_____________________________________________
Assinatura do Professor Orientador
___________________________________________
Assinatura do Aluno
___________________________________________
Assinatura do Aluno
___________________________________________
Assinatura do Aluno

Após o preenchimento encaminhe para o e-mail
extensao@go.universo.edu.br

Departamento de Extensão e Pesquisa

Pós-Graduação e
Pesquisa Goiânia

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA DESENVOLVIDA NO
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TÍTULO DA PESQUISA

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Professores orientadores
Nome
Universidade Salgado de Oliveira- UNIVERSO Goiânia
Instituição de
Ensino Superior
Rua 105-B, nº 185 – Setor Sul - Goiânia/GO – CEP: 74080-290
Endereço

Tel:(62) 3238-3056 / (62) 3238-3057 / (62) 3238-3059 / (62) 3238-3000

Assessora de
CRISTINA DIAS DE SOUZA FIGUEIRA
Pesquisa e Extensão
extensao@go.universo.edu.br
e-mail
Curso
Nome do
Coordenador de
Curso
E-mail do
Coordenador de
Curso
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Alunos que participaram do Projeto:
Aluno (A)
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Aluno (C)

RELATÓRIO
Objetivo
Metodologia

Resultados

Conclusão
Referências

PRODUÇÃO RELACIONADA AO PROJETO DE PESQUISA
Participação em eventos (relacionar apresentações realizadas em eventos
durante a vigência do Projeto). Anexar o certificado
Publicações científicas (relacionar as publicações ocorridas durante a
vigência do Projeto). Anexar a publicação
Obs.: Trabalhos que envolvam seres humanos (inclusive relatos de
caso) deverão indicar no texto o número, bem como anexar parecer de
aprovação do comitê de ética. Não serão aceitos projetos de pesquisa,
bem como pesquisas realizadas sem a comprovação de estarem em
conformidade com a Resolução CNS (Conselho Nacional de Saúde)
466/2012.
Indicar no texto do Relatório o número, bem como anexar parecer de
aprovação do comitê de ética.
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e-mail:

Universidade Salgado de Oliveira
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVERSO)
Rua Marechal Deodoro, 217, bloco B, Térreo, Centro, Niterói - RJ. CEP: 24030-060.
Tel. (21) 2138-4983
E-mail: cepuniverso@nt.universo.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Dados de identificação
Título do Projeto:
Pesquisador Responsável:
Nome do participante:
Data de nascimento:
Responsável legal (quando for o caso):
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
“________________” (título do projeto), de responsabilidade do (a) pesquisador (a)
_________________ (nome).
Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você
tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte
do estudo, assine ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a
você e a outra ao pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá
nenhuma penalidade.
Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos:

1. O trabalho tem por ... (descrever as finalidades, justificativa e objetivos em linguagem
clara e acessível e com estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, etc);
2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em ... (detalhe aqui a metodologia da pesquisa
de forma adequada e compreensível ao público alvo, incluindo local de realização das entrevistas,
sua duração, quem as fará, quem estará presente, conteúdo das entrevistas, entre outras
informações relevantes como, por exemplo, se haverá registro de áudio, de vídeo ou imagem).
3. Durante a execução da pesquisa poderão ocorrer riscos de ... (descrever os possíveis riscos) que
serão minimizados ... (descrever de que forma). Para a elaboração deste item ler atentamente o
item V do Roteiro sugerido pela Resolução 466/12, CNS, disponível no site do CEP da UNIARA.
4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo ... (descrever o(s) benefício(s) diretos e/ou
indiretos que a pesquisa trará);
5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de ... (descrever uma média, frequência,
tempo de duração de cada encontro e número de vezes que deverá retornar ao serviço).

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar
meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei qualquer
prejuízo.
7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por
minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na
pesquisa, serei ressarcido.
8. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente de minha participação no estudo,
poderei ser compensado conforme determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde.
9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar
terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas
consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação.
10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins
desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados.

11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com _______________,
pesquisador (a) responsável pela pesquisa, telefone: ________________, e-mail:
_________________, com os pesquisadores (nome e contato dos discentes), e/ou com Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Salgado de Oliveira - Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP-UNIVERSO), Rua Marechal Deodoro, 217, bloco B, Térreo, Centro,
Niterói - RJ. CEP: 24030-060. Tel. (21) 2138-4983, Email: cepuniverso@nt.universo.edu.br.
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Cidade, _____ de ___________________ de 20____.
____________________________________________________
Assinatura do participante
dactiloscópica

_______________________________________________________
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Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento

