
 
 

PROJETO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA DOCENTES E DISCENTES 
 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado no ato da inscrição tanto pelo professor- 
orientador, quanto pelo aluno, de forma clara e concisa. O documento deve conter a seguinte 
formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento entrelinhas 1,5; recuo do parágrafo 
1,5 cm. As margens deverão obedecer às seguintes medidas: superior e esquerda de 3 cm; direita e 
inferior 2cm. A folha deverá ser A 4.  

Deverá, ainda, conter os seguintes elementos referenciais: 

• Introdução; 

• Hipóteses; 

• Objetivos; 

• Fundamentação teórica; 

• Metodologia; 

• Cronograma das atividades a serem desenvolvidas; 

• Referências. 
Obs.: O projeto deverá apresentar seus elementos, separadamente, em cada lauda. 

 
 

PROJETO DE PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
Para Professor 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Título do Projeto: 
1.2 Linha de pesquisa: 
1.3 Nome do Professor: 
1.4 Mês/Ano de início do projeto:   

 
2. INTRODUÇÃO (parte inicial do projeto que deve apresentar o assunto, sua delimitação 

(tema), o problema (pergunta) que vai ser investigado. Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 
76), o problema “deve ser redigido de forma interrogativa, clara, precisa e objetiva, a questão 
cuja solução viável possa ser alcançada pela pesquisa”.   
 

3. HIPÓTESE (S) – uma ou mais respostas hipotéticas ao questionamento formulado no 
problema de pesquisa. Hipótese é “uma resposta provável e provisória” para um problema 
(MEDEIROS, 2014, p. 232). 

Exemplo: 
Problema: Quais os possíveis fatores que contribuem para mulheres, com faixa etária de 60 
anos, residentes no bairro Sul, do município de Barra do Garças,  permanecerem em uma relação 
abusiva?  

Hipótese 1: O fator econômico pode ser um dos elementos que conduzem a permanência em 
um relacionamento abusivo. 
Hipótese 2: O medo da discriminação social pode perpetuar o ciclo dos relacionamentos 
violentos e abusivos. 
 

4. OBJETIVOS  
4.1 Geral - 01 objetivo iniciado por verbo no infinitivo. Aquilo que se almeja alcançar ao final 
da pesquisa. 
4.2 Específicos – 3 a 4 objetivos iniciados por verbo no infinitivo. Ações de curto prazo que 
auxiliarão a alcançar o objetivo geral. Tem função instrumental, operacional. 

 
5. METODOLOGIA - Indica os procedimentos (ferramentas) que serão adotados durante a 

realização do trabalho, considerando passos que serão dados durante o desenvolvimento do 
projeto e como serão dados esses passos (instrumentos; ferramentas.  
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6. JUSTIFICATIVA - Exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos 
motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Possibilita ao autor 
mostrar o valor de sua pesquisa. 
 

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - É a construção de uma base conceptual organizada e 
sistematizada do conhecimento disponível pertinente a ser pesquisado. Buscam-se teorias, 
abordagens e estudos que permitam compreender o fenômeno de múltiplas perspectivas. A 
base teórica deve ser expressa de modo sintético, objetivo, estabelecendo, primordialmente 
um diálogo entre a teoria e o problema a ser investigado. 

 
8. CRONOGRAMA – A elaboração do cronograma responde à pergunta: quando? A pesquisa 

deve ser divida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma 
fase a outra. 
 
 

9. REFERÊNCIAS - Deve indicar SOMENTE as obras que foram citadas no projeto de pesquisa. 
A NBR 6023 (2018, p. 03)  define a referência como: “Conjunto padronizado de elementos 
descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual”. 

 
10. ANEXOS E APÊNDICES (OPCIONAIS) -  

 
 
 

Para acadêmico 
 

PROJETO DE PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Título do Projeto: 
1.2 Linha de pesquisa: 
1.3 Nome do acadêmico: 
1.4 Curso: 
1.5 Semestre: 
1.6 Nome do Professor orientador 
1.7 Mês/Ano de início do projeto:   

 
INTRODUÇÃO (parte inicial do projeto que deve apresentar o assunto, sua delimitação (tema), o 
problema (pergunta) que vai ser investigado. De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 76), 
o problema “deve ser redigido de forma interrogativa, clara, precisa e objetiva, a questão cuja 
solução viável possa ser alcançada pela pesquisa”. Por exemplo, quais os possíveis fatores que 
contribuem para mulheres, com faixa etária de 60 anos, residentes no bairro Sul, do município de 
Barra do Garças, permanecerem em uma relação abusiva?  

 
 

2. HIPÓTESE (S) – respostas hipotéticas ao questionamento formulado no problema de 
pesquisa. Hipótese é “uma resposta provável e provisória” para um problema (MEDEIROS, 
2014, p. 232). Por exemplo: o fator econômico pode ser um dos elementos que conduzem a 
permanência em um relacionamento abusivo. Ou, o medo da discriminação social pode 
perpetuar o ciclo dos relacionamentos violentos e abusivos. 
 

3. OBJETIVOS  
3.1 Geral - 01 objetivo iniciado por verbo no infinitivo. Aquilo que se almeja alcançar ao final da 

pesquisa. 
3.2 Específicos – 3 a 4 objetivos iniciados por verbo no infinitivo. Ações de curto prazo que 

auxiliarão a alcançar o objetivo geral. Tem função instrumental, operacional. 
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4. METODOLOGIA - Indica os procedimentos (ferramentas) que serão adotados durante a 
realização do trabalho, considerando passos que serão dados durante o desenvolvimento do 
projeto e como serão dados esses passos (instrumentos; ferramentas.  
 

5. JUSTIFICATIVA - Exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos 
motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Possibilita ao autor 
mostrar o valor de sua pesquisa. 
 

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - É a construção de uma base conceptual organizada e 
sistematizada do conhecimento disponível pertinente a ser pesquisado. Buscam-se teorias, 
abordagens e estudos que permitam compreender o fenômeno de múltiplas perspectivas. A 
base teórica deve ser expressa de modo sintético, objetivo, estabelecendo, primordialmente 
um diálogo entre a teoria e o problema a ser investigado. 

 
7. CRONOGRAMA – A elaboração do cronograma responde à pergunta: quando? A pesquisa 

deve ser divida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma 
fase a outra. 

8. REFERÊNCIAS - Deve indicar SOMENTE as obras que foram citadas no projeto de pesquisa. 
A NBR 6023 (2018, p.03)  define a referência como: “conjunto padronizado de elementos 
descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual”. 
 

9. ANEXOS E APÊNDICES (OPCIONAIS) -  
 


