ELEMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA
ABNT NBR 15287:2011

A estrutura de um projeto de pesquisa, conforme a ABNT (2005), consiste em elementos prétextuais, elementos textuais e elementos pós-textuais.

1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

1.1 A Capa ABNT (2011, p. 6)

A capa é um elemento opcional e apresenta as informações transcritas na seguinte ordem:

a) nome da entidade para a qual deve ser submetido, quando solicitado;
b) nome(s) do(s) autor(es);
c) título;
d) subtítulo (se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título, precedido de doispontos (:), ou distinguido tipograficamente);
e) local (cidade) da entidade, onde deve ser apresentado;
f) ano de depósito (entrega)

1.2 Folha de Rosto ABNT (2011, p. 7)

Elemento obrigatório. Apresenta as informações transcritas na seguinte ordem:
a) nome(s) do(s) autor(es);
b) título;
c) subtítulo (se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título, precedido de doispontos (:), ou distinguido tipograficamente);
d) tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade a que deve ser submetido;
e) local (cidade) da entidade onde deve ser apresentado;
f) ano de depósito (entrega).

1.3 Sumário ABNT (2011 p. 7) (Apêndice A)
Constitui elemento obrigatório. Deve ser elaborado em conformidade a ABNT NBR 6027.

Obs: Listas de ilustrações, figuras, tabelas, símbolos, abreviaturas e siglas são previstas pela
ABNT como elementos pré-textuais opcionais do projeto de pesquisa.

2 ELEMENTOS TEXTUAIS ABNT (2011, p. 7)
De acordo com a ABNT (2005, p. 7, grifo nosso) “Os elementos textuais devem ser
constituídos de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos 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). É necessário que sejam indicados o referencial
teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como [...] o cronograma necessário
à sua consecução”.

3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

3.1 Referências
Constitui elemento obrigatório. Devem ser elaboradas em forma de lista, em ordem alfabética,
em conformidade com a ABNT NBR 6023.

Obs: Glossário, Apêndice, Anexo e Índice são previstos pela ABNT como elementos
opcionais do projeto de pesquisa.

4 DISPOSIÇÃO GRÁFICA

4.1 Formato (NBR 14724/2011)


Papel formato A-4 de dimensões 21,0 cm x 29,7 cm;



A tinta deve ser de cor preta e as ilustrações podem ficar coloridas;



Fonte tamanho 12 para todo o texto, e tamanho 10 para citações, notas de rodapé,
paginação e legendas das ilustrações e tabelas. Letra Times New Roman ou Arial. O
título do Paper ficará em tamanho 12.



Margens (NBR 14724/05 seção 5.2 e NBR 10520/2011, seção 5.3)



Margem superior: 3,0 cm;



Margem esquerda: 3,0 cm;



Margem inferior: 2,0 cm;



Margem direita: 2,0 cm;



Margem de parágrafo: recuo de 2,0 cm a partir da margem esquerda;



Margem de citação longa: recuo de 4,0 cm a partir da margem esquerda.

4.2 Espacejamento (NBR 14724/2011, seção 5.3)
Na digitação do texto, o espacejamento deve estar de acordo com os seguintes padrões:


Texto: espaço 1,5;



Citações longas, notas, referências, legenda das ilustrações e tabelas: espaço simples;



Indicativos de seção: O indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma seção precede
seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os títulos das
seções primárias devem ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as
linhas de 1,5. Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto
que os precede e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Títulos que ocupem
mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira
letra da primeira palavra do título;



As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples
em branco.

ANEXO A – Sumário do projeto de pesquisa

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Aluno(a):
E-mail:
Telefone:
Orientador(a):
1.1 Tema
1.2 Delimitação do tema
2 PROBLEMA
2.1 Hipóteses (se necessário)
3 OBJETIVOS
3.1 Geral
3.2 Específicos
4 JUSTIFICATIVA
5 REFERENCIAL TEÓRICO
6 METODOLOGIA
6.1 Tipo de pesquisa
6.2 Local de estudo (item necessário apenas para estudos de caso)
6.3 Coleta de dados/ informações (item necessário apenas para trabalhos empíricos)
6.3.1 Materiais (instrumentos e recursos necessários para realização de pesquisas empíricas)
6.4 Análise dos dados/ informações (item necessário apenas para trabalhos empíricos)
6.5 Aspectos éticos (item necessário apenas para trabalhos empíricos)
7 ORÇAMENTO (item obrigatório em caso de pesquisa de campo)
8 CRONOGRAMA (seguir modelo conforme Anexo B)
REFERÊNCIAS (elemento obrigatório)
APÊNDICES (elemento opcional)
ANEXOS (elemento opcional)

ANEXO B - Cronograma
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