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ANEXO II – PROJETO DE TRABALHO DE GRADUAÇÃO 
 

Estrutura para elaboração do Projeto do Trabalho de Graduação 1(TG1): 

I. Formatação: (ABNT NBR 14724: 2011) 

1. Total de páginas: até 15 páginas (excluindo a capa) 

2. Texto com espaçamento entre linhas: 1,5 

3. Fonte: Arial / Times Roman 12 

4. Parágrafo com recuo de 1,25 cm 

5. Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 2 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm  

 

II. O projeto de pesquisa (ABNT NBR 15287: 2011) 

A elaboração de um projeto de pesquisa indica quais são os aspectos e questões 

estabelecidos em relação à investigação de um determinado tema.  

Elementos constitutivos de um projeto de pesquisa:  

O projeto é composto por elementos teóricos, metodológicos e complementares, 

conforme se especifica no quadro a seguir. 

 

Referenciais teóricos Referenciais metodológicos 
 

Elementos complementares 
 

Tema, problema, hipótese, 
objetivo geral, objetivos 
específicos, justificativa. 
 

Metodologia: amostragem, 
formas de coleta, de 
organização e de análise dos 
dados. 
 

Resultados esperados, 
Cronograma, orçamento, 
referências bibliográficas 
 

 

Elementos pré-textuais 

• Capa (obrigatório)- Fonte: Arial / Tamanho da fonte: 12 (NBR 14724) 

• Folha de rosto Folha de rosto (obrigatório) (NBR 14724) 

• Sumário (obrigatório). (NBR 14724) 

Elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas do(s) respectivo(s) número(s) da(s) 

página(s). 

• Resumo (ABNT NBR 6028) 
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O resumo é uma forma autocontida que sintetiza os pontos mais importantes do projeto e 

os apresenta, obrigatoriamente, de uma forma concisa. (máximo de 200 palavras) As 

palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão 

Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

O resumo em língua estrangeira (em inglês Abstract, em espanhol Resumen, em francês 

Résumé) deve ter as mesmas características do resumo em língua vernácula e vir na 

página seguinte ao Resumo na língua vernácula. 

 

Elementos textuais: 

 

1 INTRODUÇÃO 

Seção do projeto em que se expõe 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). 

• Tema: área de interesse da pesquisa; definição genérica do que se pretende pesquisar. 

• Problema: recorte mais específico, questão não resolvida e que é objeto de 

investigação; 

• Hipótese: resposta provável ao problema formulado, indagações a serem verificadas na 

investigação, afirmações provisórias a respeito de um determinado problema. 

• Justificativa: relevância teórico-prática 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Destina-se a apresentar as leituras e fundamentos teóricos que embasam a proposta da 

pesquisa. O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, 

sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados 

 

3 OBJETIVOS 

Os objetivos esclarecem o que é pretendido com a pesquisa e indicam as metas que 

almejamos alcançar ao final da investigação. Os objetivos são normalmente 

categorizados em geral e específicos: 

a) Objetivo geral: dimensão mais ampla pretendida com a pesquisa. 
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b) Objetivos específicos: define metas específicas da pesquisa que sucessivamente 

complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia especifica como os objetivos estabelecidos serão alcançados. As partes 

constitutivas da metodologia: a amostragem e as formas de coleta, de organização e de 

análise dos dados. 

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou impactos 

socioeconômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados na solução 

do problema focalizado. 

 

6 CRONOGRAMA  

Destina-se a traduzir as ações a serem realizadas, distribuindo-as no espaço de tempo 

disponível para a realização do projeto. Nesta seção, faz-se a indicação das etapas da 

pesquisa. 

 

7 ORÇAMENTO 

O orçamento relaciona os recursos financeiros a serem utilizados ao longo de todo o 

projeto. Os itens básicos, habitualmente descritos, são: material permanente, material de 

consumo, serviços de terceiros e recursos humanos. 

 

Elementos pós-textuais 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Referencia-se o material utilizado para o projeto e/ou da pesquisa, de acordo com as 

Normas da ABNT. (NBR 6023) 

 

ANEXOS (opcional)  
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Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação 

dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto. (ABNT NBR 14724: 2011) 

 


