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ABORDAGEM INICIAL 

O objetivo deste manual é fornecer informações necessárias para uma 

elaboração bem sucedida de um projeto de pesquisa. Ele é direcionado aos  

discentes do Programa de Pós-graduação em Odontologia, da Universidade do  

Oeste Paulista, mas pode utilizado por todos que desejarem. 

O manual apresenta algumas referências como sustentação para sua 

confecção, que estão listadas ao final do mesmo. No entanto, experiências pessoais 

e orientações de pesquisadores podem colaborar com a elaboração de projetos de 

pesquisas adequados e capazes de captarem recursos necessários para o 

desenvolvimento das pesquisas. 

Inicialmente, abordar-se-á conceitos importantes sobre o projeto de 

pesquisa. Na sequência, será possível detalhar as partes fundamentais de um 

projeto de pesquisa e algumas normas de formatação. 

Espera-se contribuir de forma clara, franca e ética com a elaboração dos 

projetos de pesquisa por parte dos discentes de Pós-graduação do Programa de 

Pós-graduação em Odontologia da Universidade do Oeste Paulista 

Presidente Prudente, 24 de abril de 2017 

A Autora 



PROJETO DE PESQUISA 

O projeto de pesquisa é um documento que registra o planejamento do um 

trabalho de pesquisa (1,2). Ele deve delinear do pensamento científico, destacando 

como este foi proposto e problematizado, além das hipóteses levantadas. A partir 

disto, deve-se definir os objetivos da pesquisa e os recursos metodológicos para 

atingir respostas para as hipóteses propostas, bem como determinar o plano de 

trabalho, o cronograma de execução e os custos da pesquisa (1-3).  

No projeto de pesquisa, os pesquisadores devem esclarecer o caminho e as 

etapas a serem percorridos, bem como os instrumentos e estratégias a serem 

utilizados (1-3). O projeto pode ser alterado no decorrer da pesquisa, mas 

justificativas para essas mudanças são fundamentais. Sabe-se que o 

aprofundamento das idéias, a coleta de artigos e dados, possibilitam essas 

mudanças (1). 

A primeira etapa deve abordar o problema a ser estudado, ou seja, a 

questão da pesquisa (2,3). Para isso, o domínio do assunto é fundamental, sendo 

este adquirido por uma revisão ampla e consistente de trabalhos de pesquisas 

relacionados ao assunto. Pesquisas em desenvolvimento pelos pesquisadores, bem 

como experiências podem colaborar com a idéia inicial, que será sedimentada com 

pesquisas bibliográficas (2) e projetos pilotos, se necessário. Idéias prematuras ou 

simples repetições devem ser evitadas (4); deve-se abordar aspectos inovadores 

fundamentados de forma adequada na literatura científica (4).   

Anteriormente a confecção do projeto de pesquisa, os pesquisadores devem 

determinar se o estudo a ser realizado é interessante, relevante, não infringe a ética 

e se agrega novos conceitos, produzindo ciência (2). Inicialmente, pode-se fazer um 

plano de estudo ou uma minuta de 1 página com os pontos principais da pesquisa 

que servirá como guia para a elaboração do projeto de pesquisa (2). 

Outro aspecto importante é determinar para qual agência de fomento o 

projeto será enviado. Cada órgão tem suas regras próprias em relação a formatação 

do projeto e dos documentos mínimos exigidos. Um checklist dos detalhes 

solicitados, além de um projeto claro, bem elaborado e bem fundamentado são 

essenciais para a captação de bolsas e/ou auxílios para pesquisa (2-4). A Aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa (5) ou Comissão de Ética em Experimentação em 



Animais (6) é fundamental para a realização da pesquisa a ser executada com 

humanos ou animais, respectivamente. Nenhum projeto deve ser iniciado sem esta 

aprovação.    

Independente dos aspectos abordados, o projeto de pesquisa deve ser 

composto por alguns itens fundamentais, os quais serão descritos a seguir. 

ELEMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título 
O título deve identificar a pesquisa e refletir os objetivos da mesma, sendo 

possível ao leitor ou avaliador determinar o que será estudado. O título deve ser 

conciso, claro, direto e conter elementos fundamentais para a identificação da 

pesquisa (1,2). Apesar da possibilidade de alteração do mesmo quando da 

finalização da pesquisa anteriormente a sua publicação, aquele deve ser o mais fiel 

possível, evitando grandes mudanças (1).  

Pesquisadores e instituição  

A responsabilidade pelo projeto é do orientador do mesmo, no entanto, o 

aluno de pós-graduação deve participar ativamente da sua confecção (7). É 

importante que sejam definidas quais as responsabilidades de cada pesquisador e 

se, necessário, deve-se realizar associações com pesquisadores colaboradores (3). 

Abaixo do título do projeto de pesquisa, deve-se listar os pesquisadores envolvidos 

na pesquisa, bem como as suas instituições sede.  

Resumo 

O resumo deve sumarizar de forma concisa e clara, a pesquisa a ser 

realizada (2). Deve conter uma pequena introdução sobre o problema a ser 

estudado, apresentando uma breve justificativa para a pesquisa; além disso, deve-

se identificar os objetivos da pesquisa, os métodos e forma de análises a serem 

utilizados. Uma identificação da importância dos resultados esperados é desejada 

(2). 



Palavras-chave 

São termos ou palavras que se referem ao assunto estudado e seus 

conceitos principais. Irá potenciar o acesso ao conteúdo dos documentos e traduzirá 

o pensamento dos autores (8). Deve-se consultar palavras indexadas nos sites 

http://decs.bvs.br (9) e https://www.nlm.nih.gov/mesh/ (10), selecionando-se de 3 a 5 

palavras-chave como referência para a pesquisa.  

Introdução 

A introdução é a parte do projeto de pesquisa que aborda, descreve e expõe 

como o pesquisadores determinaram o tema para a investigação científica, 

justificando a importância do estudo (1). Neste capítulo do projeto, deve-se ainda 

realizar uma síntese da bibliografia fundamental, destacando os estudos já 

realizados sobre o tema e as reais necessidades da continuidade do estudo. A 

bibliografia fundamental dará suporte para a discussão das idéias e formulação do 

problema, contribuindo de forma significativa com a pesquisa. Assim os artigos 

científicos, livros, monografias, dissertações, teses e outros, que foram fundamentais 

e utilizados para a idealização e justificativa da pesquisa devem ser citados e 

referenciados (1,7). Frases curtas, concisas e claras são fundamentais para uma 

introdução bem escrita. 

Proposição  
Esta parte do projeto de pesquisa deve identificar e descrever as hipóteses e 

os objetivos da pesquisa (1-3). Um objetivo claro orientará a escolha da metodologia 

a ser utilizada, além de ser a base de um desenho experimental (3).   

Plano de trabalho e cronograma de execução 
Deve-se identificar as diferentes etapas para a execução do projeto proposto 

e distribuí-las de forma adequada no tempo disponível para as atividades, incluindo 

imprevistos e a redação do relatório final e do manuscrito para publicação (1). Pode 

ser exposto em forma cronológica e em tabela. 

http://decs.bvs.br
https://www.nlm.nih.gov/mesh/


Material e métodos 

Esta parte do projeto de pesquisa deve descrever detalhadamente quais 

serão os materiais e métodos a serem utilizados para a realização da pesquisa. A 

determinação do correto desenho experimental ajudará a alcançar os objetivos 

propostos (3). É importante definir o tipo de pesquisa a realizado e os métodos mais 

eficientes, além de uma amostra correta e bem definida.  

Alguns pesquisadores e avaliadores descantam que a escolha correta dos 

métodos a serem utilizados é fundamental para o sucesso da pesquisa, visto que um 

delineamento equivocado desta parte do projeto de pesquisa levará ao fracasso da 

mesma (3). Deve-se descrever todas as etapas a serem realizadas e as tecnologias 

e materiais utilizados. Isso definirá os custos da pesquisa e a viabilidade da mesma 

(3). 

Forma de análise dos resultados 
Esta parte do projeto de pesquisa deve descrever detalhadamente como os 

dados obtidos serão analisados, destacando, principalmente, se análise será 

quantitativa, qualitativa ou mista e como será realizada. O metodo estatístico e o seu 

nível de significância devem ser descritos e justificados, se for o caso.  

Resultados esperados 

Os pesquisadores deverão descrever ou relacionar os possíveis resultados da 

pesquisa, destacando a importância e as contribuições para a área do estudo.  

Referências 
Esta parte do projeto de pesquisa abrange a lista de artigos científicos, livros, 

teses, dissertações e outras fontes bibliográficas utilizadas para a elaboração do 

projeto. Deve-se relacionar somente as fontes realmente utilizadas, que poderão ser 

ampliadas até o final da pesquisa (1). Em geral, a forma como as fontes serão 

descritas segue as normas de Vancouver ou ABNT, sendo que na área da Saúde, as 

normas de Vancouver são as mais utilizadas. 



FORMATAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

O projeto deverá ser formatado segundo as orientações abaixo: 

A. Papel: branco, folha A4 

B. Margens: esquerda (3cm); direita (2cm); superior (2,5 cm), inferior (2cm) 

C. Fonte: Arial, tamanho 11 ou Times New Roman, tamanho 12. 

D. Paginação: Deve-se utilizar algarismos arábicos, no canto superior direito da 

folha. Todas as páginas são consideradas, mas os números somente são 

identificados a partir da introdução. 

E. Paragráfo: espaçamento duplo entre as linhas, justificado, 1,5 recuado a partir da 

barra superior para a primeira palavra do mesmo 

F. O resumo deve ter, no máximo, 20 linhas 

G. Deve-se identificar de 3 a 5 palavras-chaves 

H. Acrescentar após o resumo e palavras-chave, absctract e keywords (em língua 

inglesa) 

I. O projeto finalizado, que deve conter todos os elementos do projeto relacionado 

anteriormente e ter, no máximo, 20 páginas digitadas.  

J. As referências e citações serão realizadas conforme normas de Vancouver, 

segundo o Manual de Referências (11). 
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