
PTCCs 

 

• 1. Formação dos grupos e elaboração da 
Pergunta de Pesquisa e o Título/Tema do ARTIGO, 
PROJETO ou RELATÓRIO. 

• 2. Elaboração e entrega do Projeto de Pesquisa, 
cuja função é a preparação para a realização de 
um ARTIGO, PROJETO ou RELATÓRIO (DTCC). 

• 3. Elaboração e entrega de uma versão preliminar 
do ARTIGO, PROJETO ou RELATÓRIO (Final do 
semestre). 

 



Projeto de Pesquisa – Elaboração 

• SEGUE AS MESMAS REGRAS DO DTCC. 

 

• Um projeto de pesquisa é, em outras palavras, 
um ‘plano de intenções’ sobre o que o grupo 
pretende desenvolver no DTCC.  



TEMA DE PESQUISA 
 

Os principais aspectos:  
1. Afetividade em relação a um tema ou alto grau de 
interesse pessoal; 
2. Tempo disponível para a realização do trabalho de 
pesquisa; 
3. O limite das capacidades dos pesquisadores em 
relação ao tema pretendido; 
4. A significação do tema escolhido, sua novidade, sua 
oportunidade e seus valores acadêmicos e sociais; 
5. O limite de tempo disponível para a conclusão do 
trabalho ; 
6.  Material de consulta e dados necessários ao 
pesquisador.  
 
  
 
  
 

 



DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA A SER 
INVESTIGADO 

 
• O problema é a mola propulsora de todo o 

trabalho de pesquisa. Depois de definir  o tema, o 
‘problema’ é criado pelos próprios autores e deve 
estar relacionado ao tema escolhido e fazer 
referência à literatura da área.  

• Os autores, no caso, criarão um questionamento 
para definir a abrangência da pesquisa. Sugere-se 
que o problema seja expresso em forma de 
pergunta, transformando-o, assim, em uma 
Pergunta de Pesquisa.  



EXEMPLO 

 

• Problema: Apesar do nível educacional, as 
mulheres ainda são discriminadas.  

• Pergunta de Pesquisa: Por que razões a 
mulher é tratada com discriminação pela 
sociedade?  

• Título: A educação da mulher e sua inserção 
profissional e social.  



OBJETIVOS 
 

• OBJETIVO PRINCIPAL: (O que queremos? 
Aonde queremos chegar?) Envolve a acepção 
do problema de pesquisa, assim como o 
referencial teórico e metodológico que irá 
compor a investigação e o levantamento das 
hipóteses e pressupostos iniciais. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Caminhos que 
devem ser percorridos com objetivos 
secundários. 



Justificativa 

• A justificativa num projeto de pesquisa, como o próprio 
nome indica, é o convencimento de que o trabalho de 
pesquisa merece ser efetivado. Deve-se tomar o cuidado, 
na elaboração da justificativa, de não se tentar justificar as 
hipóteses levantadas, ou seja, tentar responder ou concluir 
o que vai ser buscado no trabalho de pesquisa. A 
justificativa exalta a importância do tema a ser estudado, 
ou justifica a necessidade de se levar a efeito tal 
empreendimento.  

• Em suma: as razões pelas quais o grupo pretende 
desenvolver o projeto, informando se há conhecimento 
sobre o assunto e esclarecendo como o artigo que será 
desenvolvido pode contribuir para o avanço do tema 
escolhido. 



Pergunta de pesquisa 

• Cada grupo deverá formular uma pergunta de pesquisa, a 
qual diz o que os investigadores querem aprender. O objetivo 
é criar uma pergunta de pesquisa importante e que pode ser 
desenvolvida em um plano factível e válido tanto para os 
alunos quanto para o orientador. Uma Pergunta de pesquisa é 
a questão que o grupo pretende discutir, na forma 
interrogativa.  

• É importante ressaltar o cuidado na formulação de uma 
pergunta adequada para um artigo científico, pois os alunos 
devem refletir se conseguirão os dados necessários para 
responder a pergunta de pesquisa e alcançar seus objetivos.  

• Exemplo: É realmente necessário que as instituições de 
ensino particulares invistam na capacitação de seus docentes 
em novas tecnologias educacionais? 



Hipótese(s) - Opcional 

• Caso o seu projeto apresente hipótese(s), 
ela(s) deve(m) aparecer na seqüência do 
texto. A(s) hipótese(s) anuncia(m) respostas 
possíveis à pergunta de pesquisa e serve(m) 
como eixo norteador dessa resolução.  



Metodologia 

• Nesta seção, devem ser indicados, de forma 
resumida, quais serão os procedimentos e as 
técnicas utilizados (análise qualitativa, 
quantitativa, revisão bibliográfica, utilização 
de questionários, etc.). A metodologia é a 
explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e 
exata de toda ação que será desenvolvida no 
trabalho de pesquisa. 



Referências 

• A seção com as referências dos documentos 
consultados para a elaboração do Projeto é um 
item obrigatório. Nesta seção é relacionada a 
literatura citada no projeto ou que será estudada 
durante o seu desenvolvimento. Nela 
normalmente constam os documentos, e 
qualquer fonte de informação, consultados no 
levantamento da literatura. A elaboração das 
Referências, deve seguir as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 



Formatação do Projeto de Pesquisa 

• SEGUE AS MESMAS REGRAS DO 
DTCC. 


