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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO  

Nesta seção descreva qual é o tema e a delimitação do seu assunto de pesquisa 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

Apresente aqui a sua pergunta de pesquisa. Destaque-a em negrito, por exemplo: 

Quais são as expectativas profissionais e acadêmicas dos estudantes da FECAP 

graduados em 2014? 

 

1.3 OBJETIVOS  

Objetivos são os possíveis resultados que você espera obter com a sua pesquisa. 

Devem ser escritos com verbos no modo infinitivo. Veja uma lista de sugestão de verbos: 

  

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

é o propósito fundamental da pesquisa, o principal resultado esperado. É o objetivo geral 

que estabelece claramente a direção a seguir com a pesquisa; 

 

Exemplo de Objetivo Geral: 
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a) DETERMINAR o grau de influência dos debates políticos televisivos sobre a 

intenção de voto dos eleitores brasileiros. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

duas ou três ações que propõem de modo mais detalhado os meios necessários para se 

chegar ao objetivo geral. 

 

Exemplos de Objetivos Específicos: 

a) MENSURAR os índices de audiência desses programas junto ao público eleitor;  

b) DETERMINAR distinções de classe social, em razão do grau de influência desses 

programas;  

c) VERIFICAR se há relação entre as variáveis: gênero, grau de instrução e outras 

características demográficas e o grau de influência sobre a intenção de voto.  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

Apresente aqui um texto com cerca de três parágrafos descrevendo em cada um deles 

os seguintes itens: relevância (importância) da pesquisa do assunto; resultados esperados; 

contribuição destes resultados para o conhecimento da área ou da humanidade. 

 

 



6 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Descreva nesta seção os principais trabalhos pesquisa já realizados sobre o assunto que você 

tem interesse em pesquisar. Encontre estes trabalhos nas bases de dados e fontes de 

informação acadêmica. Comece por aquelas que são assinadas pela FECAP. Na página da 

biblioteca da FECAP você encontra as principais. Solicite a ajuda de um bibliotecário para 

auxiliá-lo para usá-las. 

 

Se for necessário, você pode usar as seções e subseções abaixo para organizar o conteúdo 

revisado. Por exemplo: 

 

2.1 TÍTULO  

 

 

2.1.1 TÍTULO 

 

 

2.1.1.1 Título 

 

 

2.1.1.1.1 Título 
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3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção você deve descrever COMO a pesquisa será feita. Descreva detalhamente 

cada etapa da pesquisa, como serão obtidos os meios para se chegar a resposta da sua 

pergunta de pesquisa; no caso de pesquisa envolvendo pessoas ou empresas, descreva como 

será feita a seleção destas pessoas ou empresas, como será obtidas as informações delas, se 

por meio de questionários, entrevistas ou documentos. Descreva também como você pretende 

analisar as respostas obtidas. 

 

Se precisar organizar o conteúdo em partes separadas, use as subseções a seguir. 

 

3.1 TÍTULO  

 

 

3.1.1 TÍTULO 

 

 

3.1.1.1 Título 

 

 

3.1.1.1.1 Título 
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4 CRONOGRAMA 

 

Nesta seção você deve preencher o seguinte quadro de andamento da pesquisa de 

acordo com o período de vigência da sua bolsa, desde o mês de início até o mês de 

encerramento. As bolsas de iniciação científica duram 12 meses e geralmente iniciam no mês 

de maio ou no mês de novembro. 

Veja um exemplo de cronograma: 
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REFERÊNCIAS 
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APÊNDICES  

 

Caso pretenda utilizar algum questionário ou roteiro de perguntas para entrevista, 

coloque o roteiro das questões nesta seção. Aqui nos apêndices também podem ser inseridos 

outros documentos elaborados por você e que considera importante para o seu projeto: carta 

de apresentação, termo de consentimento... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


