
 
 

ANEXO III 
 

ROTEIRO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS À SEDU 
 

Itens mínimos que devem estar contidos no Projeto de Pesquisa 

 
Título do projeto Identificar o título do projeto de pesquisa 
Nome do(a) orientador(a) Identificar orientador (a) responsável pela pesquisa 
Resumo Descrever, de modo sucinto – preferencialmente em um parágrafo - do que se 

trata o trabalho, procurando ater-se apenas às informações essenciais, tais 
como: o tema, os objetivos, o problema e a hipótese (quando couber).  

Justificativa Relacionar as seguintes questões: a)Tema; b)Relevância social da pesquisa 
e, especialmente, a sua importância para a área a ser pesquisada; c) 
Fundamentos teóricos e éticos que sustentam o tipo de pesquisa a ser 
realizada; d) Como a instituição pública poderá se apropriar do resultado para 
qualificar ainda mais o desenvolvimento do seu trabalho. 

Objetivos Apresentar o(s) objetivo(s) geral(is) e específicos (quando houver). Os 
objetivos gerais estão relacionados aos resultados mais abrangentes para os 
quais o projeto pretende contribuir. Já os objetivos específicos devem definir 
exatamente o que se espera atingir até o final do trabalho. 

Revisão bibliográfica Sistematizar o conhecimento científico acumulado sobre o tema específico do 
seu projeto. 

Metodologia ou 
tratamento metodológico 

Listar todos os procedimentos, materiais, equipamentos e métodos 
necessários para realizar a pesquisa. Delinear as técnicas adotadas e os 
aspectos éticos envolvidos sobre a eventual utilização de instrumentos de 
pesquisa, como questionários, entrevistas, testes, técnicas ou planos de aula, 
e possibilidade de encerrar a pesquisa caso surja mal-estar entre os 
participantes, entre outros. Descrever qual será a(s) instituição(ões) de ensino 
e respectiva(s) cidade(s), amostra da pesquisa (quantidade e faixa etária dos 
participantes), bem como o(s) turno(s) e ano(s)/série(s) que serão coletados 
os dados, quando a pesquisa for realizada com estudantes. 

Cronograma Expor o plano de execução das atividades descritas no método ou 
encaminhamento metodológico do projeto, podendo ser apresentado em 
forma de quadro, despontando os meses ou as semanas nos quais se 
pretende executar cada atividade. 

Referências Relacionar todas as referências apresentadas ao longo do projeto, se 
possível, utilizando as normas da ABNT. 

Anexos Quando houver necessidade, apresentar os instrumentos de pesquisas que 
serão utilizados, bem como outros materiais que serão utilizados ao longo do 
desenvolvimento da pesquisa. 
 
Em caso de pesquisas com coleta de dados pessoais, é indispensável a 
apresentação de Termo de Consentimento. 
 
Em caso de pesquisas com entrevistas, é indispensável a apresentação do 
modelo de questionário adotado. 

 

 
 

 
 


