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1. Introdução 

Na introdução o autor deve apresentar uma descrição geral do tema de estudo, mostrando 

sua relevância, citando, sempre que possível, trabalhos de outros autores para permitir a 

contextualização de sua pesquisa. 

2. Objetivos 

Deve conter, de forma concisa, os objetivos gerais e específicos do trabalho, que foram 

atingidos até o momento e os que faltam.  Objetivo Geral – está ligado a uma visão geral e 

abrangente do tema. Relaciona-se com os conteúdos dos fenômenos e eventos ou das 

idéias estudadas. Vincula-se diretamente ao tema proposto pelo projeto. Objetivos 

Específicos – apresentam caráter mais concreto. Tem função intermediaria e instrumental, 

permitindo atingir o objetivo geral e aplicá-lo a situações particulares. 

 

3. Material e métodos 

Apresentar o procedimento detalhado do trabalho que foi executado, o material que foi 

utilizado, o tratamento da informação e o procedimento estatístico, se for o caso. 



   

 

 

 

4. Cronograma de execução  

Especificar as atividades desenvolvidas. 

 

Atividade/Mês  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

             

5. Resultados finais   

Explicitar os resultados encontrados na pesquisa respondendo assim aos objetivos 

propostos. 

 

6. Discussão   

Discutir os resultados confrontando os achados com a teoria. 

 

7. Envio do trabalho para congressos nacional e ou internacional, bem como 

publicação de artigos. 

Mencionar em quais congressos a pesquisa foi apresentada anexando modelo do 

banner ou anais (se possível) ou pretende ser. 

Citar para qual revista o artigo sobre a pesquisa foi enviado (anexando comprovante de 

submissão ou aceitação) ou pretende ser. 

 

8. Referências 

Enumere aqui as referências bibliográficas citadas no texto, de acordo com as regras da 

ABNT ou Vancouver. 

 

 

* Utilizar papel A4, fonte ARIAL, tamanho 12 para título e 11 para o corpo do texto, 

espaçamento 1,5 e todas as margens 2,5 cm. Não deverá conter capa e usar negrito no 

título dos tópicos.  

 


