
 
 

 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado aos coordenadores do seu 
respectivo curso, digitado, em folha tamanho A4, fonte Arial, corpo 12 e 
espaçamento 1,5, contendo: 

Identificação: 

 Deve conter: a instituição de ensino, o evento, o curso, o título do 
trabalho, os autores com série e turma e o orientador. Se o trabalho for 
integrado com outra turma, especificar. 

Apresentação 

 Tema 

 Problema – É a problematização do conteúdo. Consiste em dizer de 
modo compreensível, o que pretendemos resolver com a realização do 
trabalho. Deve ser elaborado em forma de pergunta. 

 
 Objetivos 

 
Objetivo geral: determina o que o pesquisador quer atingir (começa 
com o verbo no infinitivo: esclarecer tal coisa; identificar tal assunto). 
Objetivos específicos: é o desmembramento do objetivo geral. 

 

 Justificativa - É o convencimento de que o trabalho é fundamental de ser 
efetivado, exaltando a sua importância ou da necessidade imperiosa de 
se levar a efeito tal estudo. Aqui deve-se responder à pergunta: qual a 
relevância terá para a sociedade a realização deste projeto? 

 
Desenvolvimento 

 Metodologia - É a descrição de como será desenvolvido o projeto de 
pesquisa, como serão alcançados os objetivos descritos, quais as 
atividades serão realizadas até o dia da apresentação do trabalho. No 
preenchimento deste campo você deve se perguntar: Como? Com 
quê/quem? Onde? Quando? 

 Conclusão – Quais os resultados da pesquisa até o momento? Ou o que 
se espera alcançar. 
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CURSO:   

INTEGRADO COM A TURMA:    

 

TÍTULO DO TRABALHO:    
 

AUTORES: 
   SÉRIE/TURMA:    
   SÉRIE/TURMA:    
   SÉRIE/TURMA:    
   SÉRIE/TURMA:    
   SÉRIE/TURMA:    

 

ORIENTADOR(A): 
 

 

TEMA:    

 

PROBLEMA: 
 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Aproximadamente 15 linhas. 

 

METODOLOGIA: 

Aproximadamente 5 linhas. 

 

CONCLUSÃO: 

Aproximadamente 5 linhas. 
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