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ELEMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

1. Elementos pré-textuais
1.1 Capa

[RJ1] Comentário:
Apresenta as informações transcritas
na seguinte ordem:
•nome da entidade para a qual deve
ser submetido, quando solicitado;
•nome(s) do(s) autor(es);
•ítulo;
•subtítulo (se houver, deve ser
evidenciada a sua subordinação ao
título, precedido de dois-pontos (:), ou
distinguido tipograficamente);
•local (cidade) da entidade, onde deve
ser apresentado;
•ano de depósito (entrega).
[RJ2] Comentário: Elemento
opcional. Elaborada conforme a ABNT
NBR 12225.

1.2 Lombada

1.3 Folha de rosto

1.4 Lista de ilustrações

1.5 Lista de tabelas.

1.6 Lista de abreviaturas e siglas

1.7 Lista de símbolos

1.8 Sumário

[RJ3] Comentário: ~
Elemento obrigatório. Apresenta as
informações transcritas na seguinte
ordem:
a) nome(s) do(s) autor(es);
b) título;
c) subtítulo (se houver, deve ser
evidenciada a sua subordinação ao
título, precedido de dois-pontos (:), ou
distinguido tipograficamente);
d) tipo de projeto de pesquisa e nome
da entidade a que deve ser submetido;
e) local (cidade) da entidade onde deve
ser apresentado;
f) ano de depósito (entrega).
[RJ4] Comentário:
Elemento opcional. Elaborada de
acordo com a ordem apresentada no
texto, com cada item designado por
seu nome específico, acompanhado do
respectivo número da página. Quando
necessário, recomenda-se a
elaboração
de lista própria para cada tipo de
ilustração (desenhos, esquemas,
fluxogramas, fotografias, gráficos,
mapas,
organogramas, plantas, quadros,
retratos e outros).
[RJ5] Comentário:
Elemento opcional. Elaborada de
acordo com a ordem apresentada no
texto, com cada item designado por
seu nome específico, acompanhado do
respectivo número da página.
[RJ6] Comentário:
Elemento opcional. Consiste na relação
alfabética das abreviaturas e siglas
utilizadas no texto, seguidas das
palavras ou expressões
correspondentes grafadas por extenso.
Recomenda-se a elaboração de lista
própria para cada tipo.
[RJ7] Comentário:
Elemento opcional. Elaborada de
acordo com a ordem apresentada no
texto, com o devido significado.
[RJ8] Comentário: Elemento
obrigatório. Elaborado conforme a
ABNT NBR 6027.
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2 Elementos textuais

2.1 Introdução

[RJ9] Comentário:
Os elementos textuais devem ser
constituídos de uma parte introdutória,
na qual devem ser expostos o tema do
projeto, o problema a ser abordado,
a(s) hipótese(s), quando couber(em),
bem como o(s) objetivo(s) a ser(em)
atingido(s) e a(s) justificativa(s). É
necessário que sejam indicados o
referencial teórico que o embasa, a
metodologia a ser utilizada, assim
como os recursos e o cronograma
necessários à sua consecução.

[RJ10] Comentário:
Parte inicial do Projeto de Pesquisa
onde devem constar:
Delimitação do assunto (O que se
vai tratar?)
•Objetivos do trabalho ou da
discussão
•Problemática do trabalho (que
questões o trabalho procura
responder?)
De acordo com a NBR 14724/2005 é a
parte inicial do texto.
O texto deve ser claro e conciso.

2.2 Desenvolvimento

[RJ11] Comentário:
É o corpo do texto, sua parte principal,
devendo nele constar uma exposição
ordenada do assunto abordado.
Aparece dividido em seções e
subseções, as quais variam conforme a
abordagem do tema e o método
empregado no trabalho.
Faz parte do corpo do Projeto de
Pesquisa, onde devem constar também
o referencial teórico.

3.3 Conclusão

[RJ12] Comentário:
É a parte final em que são apresentadas as
conclusões a que se chegou com respeito
aos objetivos propostos.
•Deve ser sucinta e retornar a idéia
principal do trabalho.
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Elementos pós-textuais
4.1 Referências

4..2 Glossário

[RJ13] Comentário: Elemento
obrigatório. Elaboradas conforme a
ABNT NBR 6023.

[RJ14] Comentário: Elemento
opcional. Elaborado em ordem
alfabética.
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4..3 Apêndice

[RJ15] Comentário: Elemento
opcional. O(s) apêndice(s) é(são)
identificado(s) por letras maiúsculas
consecutivas, travessão e pelos
respectivos títulos. Excepcionalmente,
utilizam-se letras maiúsculas dobradas
na identificação dos apêndices,
quando esgotadas as letras do
alfabeto.

4..4 Anexo

[RJ16] Comentário: Elemento
opcional. O(s) anexo(s) é(são)
identificado(s) por letras maiúsculas
consecutivas, travessão e pelos
respectivos títulos. Excepcionalmente,
utilizam-se letras maiúsculas dobradas
na identificação dos anexos, quando
esgotadas as letras do alfabeto.

4..5 Índice

[RJ17] Comentário: Elemento
opcional. Elaborado conforme a ABNT
NBR 6034.

5. Notas de rodapé

[RJ18] Comentário: As notas devem
ser digitadas ou datilografadas dentro
das margens, ficando separadas do
texto por um espaço
simples e por filete de 3 cm, a partir da
margem esquerda.

6. Indicativos de seção

[RJ19] Comentário: O indicativo de
seção é alinhado na margem esquerda,
precedendo o título, dele separado por
um espaço.

7. Citações

[RJ20] Comentário: As citações
devem ser apresentadas conforme a
ABNT NBR 10520.

8. Abreviaturas e siglas

[RJ21] Comentário: Mencionada
pela primeira vez no texto, a forma
completa do nome precede a
abreviatura ou a sigla colocada entre
parênteses.

9. Ilustrações

10.Tabelas

[RJ22] Comentário: Qualquer que
seja o seu tipo (desenhos, esquemas,
fluxogramas, fotografias, gráficos,
mapas, organogramas,
plantas, quadros, retratos e outros),
sua identificação aparece na parte
inferior, precedida da palavra
designativa,
seguida de seu número de ordem de
ocorrência no texto, em algarismos
arábicos, do respectivo título e/ou
legenda explicativa (de forma breve e
clara dispensando consulta ao texto), e
da fonte. A ilustração deve ser
inserida o mais próximo possível do
trecho a que se refere, conforme o
projeto gráfico.
[RJ23] Comentário: As tabelas
devem ser apresentadas conforme o
IBGE.

