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6 ESTRUTURA DE PROJETO E PRÉ-PROJETO
A estrutura de projeto e pré-projeto é formada por elementos externos
(quando impresso) e internos (pré-textuais, textuais e pós-textuais).

6.1 PROJETO
O exemplo da estrutura de projeto apresenta a ordem em que devem
ser dispostos os elementos nesse documento (QUADRO 8).
QUADRO 8 – Estrutura de projeto
ELEMENTOS
EXTERNOS
ELEMENTO
S

ELEMENTOS
PRÉ-TEXTUAIS

INTERNOS

Capa

Opcional

Lombada ou dorso

Opcional

Folha de rosto

Obrigatório

Lista de ilustrações

Opcional

Lista de tabelas

Opcional

Lista de abreviaturas e siglas

Opcional

Lista de símbolos

Opcional

Sumário

Obrigatório
Tema
Problema

Introdução

Hipótese
Objetivos

ELEMENTOS
TEXTUAIS

Justificativa
Desenvolvimento

Referencial
teórico
Metodologia
Recursos
Cronograma

ELEMENTOS
PÓS-TEXTUAIS

Referências

Obrigatório

Glossário

Opcional

Apêndice

Opcional

Anexo

Opcional

Índice

Opcional

Fonte: Autores (2021).
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FIGURA 27 – Elementos pré-textuais, textuais e, pós-textuais obrigatórios em projetos

Fonte: Autores (2021).
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6.1.1 TEXTO

O texto é a parte do projeto em que o assunto é apresentado e
desenvolvido.
Conforme a metodologia adotada ou a finalidade a que se destina,
o texto do projeto é estruturado de maneira distinta, mas, geralmente
constitui-se de introdução (tema, problema, hipóteses, objetivos,
justificativa)

e

desenvolvimento

(referencial

teórico,

metodologia,

recursos, cronograma).
Para facilitar a elaboração do projeto, o pesquisador deverá
responder a perguntas específicas para cada etapa de sua pesquisa.

QUADRO 9 – Perguntas para a elaboração de um projeto
Tema
O que pesquisar?
Problema
Objetivos
Por que pesquisar?

Justificativa

Qual o fundamento?

Referencial Teórico

Como pesquisar?

Metodologia

O que será necessário?

Recursos

Por quanto tempo?

Cronograma
Fonte: Autores (2021).

6.1.1.1 Introdução
A introdução é a parte do projeto em que deverão ser abordados o
tema, o problema, as hipóteses, os objetivos, geral e específicos e a
justificativa.
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6.1.1.1.1 Tema: o que pesquisar?
A escolha do tema é o ponto de partida para a pesquisa científica. A
primeira ideia de tema pode ser genérica, entretanto, no decorrer da pesquisa
será preciso delimitá-lo. O tema deve refletir do que se trata a pesquisa, por
isso, deve ser claro, breve, identificar o objetivo do estudo e não conter
palavras genéricas.
Ao escolher o tema da pesquisa, devem ser considerados:
a) os interesses de pesquisa do pesquisador;
b) a apresentação de contribuição científica, institucional e/ou social
por meio da pesquisa;
c) a possibilidade de execução da pesquisa levando em conta sua
aplicabilidade e o acesso às fontes de informação (livros, artigos,
teses, etc) que embasarão seu trabalho.
Exemplo:
“Rede de colaboração na produção intelectual dos servidores do Sistema

de Bibliotecas (SiBi) da Universidade Federal do Paraná (UFPR)”.

6.1.1.1.2 Problema: por quê?
O problema é uma questão que envolve uma dificuldade teórica ou
prática com a qual o(a) pesquisador(a) se defronta e para a qual se busca uma
resposta ou solução.
O problema deve ser formulado em forma de pergunta e tem relação
direta com o tema da pesquisa. Por isso precisa ser viável, claro e representar
os limites de aplicação da pesquisa.
É importante que o problema se fundamente em fatos empíricos e não
em percepções pessoais, sendo susceptível de solução.
Exemplo: “Qual a configuração da rede de colaboração na produção intelectual
dos servidores do Sistema de Bibliotecas (SiBi) da Universidade Federal do
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Paraná (UFPR) publicada nos anais do Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias (SNBU) de 1978 a 2014?”
6.1.1.1.3 Hipóteses
Levantada pelo(a) pesquisador(a) a hipótese é uma afirmação
(suposição) antecipada para a solução do problema levantado pelo
pesquisador. A hipótese não é um item obrigatório do desenvolvimento do
projeto, a existência ou não da hipótese depende do tipo de pesquisa que está
sendo desenvolvida. Uma pesquisa também pode ter mais de uma hipótese.
Tem como função sugerir explicações para os fatos. É uma resposta
provisória ao problema e deve ser comprovada pela pesquisa mediante a coleta
e a análise de dados. O resultado poderá negá-la ou confirmá-la.
Para que a pesquisa apresente resultados úteis e atinja nível de
qualidade, as hipóteses devem ser formuladas adequadamente, de maneira
simples, clara e compreensiva, sendo passíveis de verificação e comprovação.
Exemplo: “A rede de colaboração na produção intelectual dos
servidores do Sistema de Bibliotecas (SiBi) da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) apresenta significativas relações e densidade no que diz respeito à
coautoria nos trabalhos apresentados no Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias (SNBU)”.
6.1.1.1.4 Objetivos: o que pesquisar?
Objetivo é o resultado final que a pesquisa se propõe a atingir. É uma
ação que visa responder o problema, indicando o que se quer conhecer, medir
ou provar durante a pesquisa. O objetivo também deve mostrar a contribuição
que se pretende alcançar. De acordo com o tipo da pesquisa, o objetivo pode
ser dividido em:
a) geral – expressa uma visão ampla e abrangente do problema que
se pretende investigar.
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b) específico – descreve as ações e etapas, detalhadas passo a passo,
para atingir o objetivo geral.
O objetivo geral, assim como os objetivos específicos, deve ser
formulado com clareza e em forma de frase, iniciando sempre com o verbo
no infinitivo (ANEXO 1).
Exemplo:

Objetivo Geral: “analisar a produção intelectual dos servidores do Sistema
de Bibliotecas (SiBi) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) nas edições
de 1978 a 2014 do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
(SNBU)”.
Objetivos Específicos:
a) levantar a produção intelectual dos servidores do
SiBi/UFPR nas edições de 1978 a 2014 do SNBU;
b) identificar os autores da produção intelectual dos
servidores do SiBi/UFPR nas edições de 1978 a 2014 do
SNBU;
c) criar a rede de coautoria das publicações dos servidores
do SiBi/UFPR nas edições de 1978 a 2014 do SNBU;
d) descrever as relações de coautoria das publicações dos
servidores do SiBi/UFPR nas edições de 1978 a 2014 do
SNBU.
6.1.1.1.5 Justificativa: por quê pesquisar? Qual relevância?

A justificativa deve indicar de forma sucinta e completa as razões para
a escolha do tema, mostrando sua importância e a viabilidade da pesquisa a
ser feita.
As justificativas apresentadas podem ser pessoais, científicas,
institucionais e sociais. Deve-se destacar a relevância técnica, científica e
social do tema escolhido, observando:
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a) os benefícios e contribuições teóricas e práticas que a

pesquisa proporcionará;
b) os resultados pretendidos;
c) o público-alvo beneficiado;
d) os estudos já realizados ou não.
6.1.2 Desenvolvimento
O desenvolvimento do projeto pode ser constituído de referencial
teórico, metodologia, recursos e cronograma, compondo a parte principal e
mais extensa, que visa expor o assunto e demonstrar as principais ideias.
É, em essência, a fundamentação lógica do projeto.
6.1.2.1 Referencial teórico: qual o fundamento?

O referencial teórico é o elemento que faz referência a trabalhos
anteriormente publicados, os quais fundamentam o desenvolvimento da
pesquisa que está sendo proposta.
Uma vez que se recorre a literatura anterior publicada sobre o tema,
o uso das citações é constante nessa parte do trabalho. Entretanto, não é
recomendável limitar-se apenas ao uso de citações. O texto deve ser conciso
e de leitura fluida. Portanto, é importante apresentar os argumentos e
teorias de diferentes autores comparando-os e posicionando-se como
pesquisador(a) junto a essas fontes, indicando por exemplo sua opinião
sobre uma e outra citação.
O referencial teórico pressupõe a realização de um levantamento
bibliográfico, seleção das fontes de informação, identificação dos(as)
principais autores(as) da área e tomar conhecimento dos conceitos chave.
Tem como finalidade apresentar um estado do conhecimento existente
sobre o assunto, e servirá de sustentação para as ideias desenvolvidas no
decorrer da pesquisa, contribuindo para análise e interpretação dos dados
coletados.
Esta parte do trabalho também pode ser denominada: revisão de
literatura, fundamentação teórica, marco teórico, quadro teórico, quadro
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referencial, embasamento teórico, revisão conceitual ou aporte teórico.
6.1.2.2 Metodologia: como será realizada?
A metodologia é a parte do projeto que engloba e descreve todos os
procedimentos, os métodos, as técnicas, os materiais, a definição

da

amostra/universo e a forma de organização e análise dos dados que serão
empregados no decorrer da pesquisa. A trajetória metodológica responde como
a pesquisa será feita.
É no capítulo de metodologia que será descrito o tipo de pesquisa,
quais os instrumentos de coleta de dados serão utilizados, como esses
instrumentos foram utilizados, qual o campo de aplicação da pesquisa e a
definição da forma de organização e análise dos dados. Além disso, a pesquisa
deve ser caracterizada na metodologia conforme sua abordagem (qualitativa
e/ou quantitativa), quanto aos objetivos (exploratória, descritiva, explicativa,
etc.) e quanto aos procedimentos (bibliográfica, documental, estudo de caso,
etc.).
Deve responder às seguintes perguntas:
a) onde fazer?
b) com quê?
c) como?
d) com quanto?
e) quando?
Os instrumentos de coleta de dados dependem do tipo de pesquisa.
Alguns dos mais utilizados são:
a) análise de casos;
b) entrevistas;
c) fichas de observações;
d) formulários;
e) planilhas;
f) protocolos.
g) questionários.
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6.1.2.3 Recursos: o que será necessário?
São informações referentes aos recursos necessários para a realização
da pesquisa, os quais podem ser:
a) recursos humanos: pessoas que irão atuar no projeto;
b) recursos materiais: material de consumo, serviços de
terceiros, viagens, diárias e encargos;
c) recursos financeiros: investimentos.
6.1.2.4 Cronograma: como será agendada? por quanto tempo?
É a relação das atividades a serem realizadas, indicando-se a previsão
de tempo necessário para a execução de cada etapa da pesquisa.
Geralmente, é apresentado em forma de quadro, constituído de linhas
que indicam as etapas da pesquisa e por colunas que indicam o tempo
previsto.
6.1.3 Referências
Elemento obrigatório. Para apresentação das referências (ver seção 9).
6.1.4 Glossário
Elemento opcional. Para apresentação do glossário (ver 4.20).
6.1.5 Apêndice
Elemento opcional. Para apresentação do apêndice (ver 4.21).
6.1.6 Anexo
Elemento opcional. Para apresentação do anexo (ver 4.22).
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6.1.7 Índice
Elemento opcional. Para apresentação do índice (ver 4.23).
6.2 PRÉ-PROJETO

Nos processos de seleção de estudantes e de concessão de bolsas ou
de financiamentos, os cursos de graduação, pós-graduação ou agências de
fomento podem requerer um pré-projeto de pesquisa. Não há uma estrutura
definida para pré-projetos, sendo necessário à consulta às especificações que
constam nos respectivos editais.
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