
 
  

MODELO DE FORMULÁRIO PARA PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL OBRIGATÓRIA PARA PROPOSIÇÃO DO 

TRABALHO 

 

1. TÍTULO 

 

 

2. COORDENADOR 

 

 

3. PRECEPTORES/COLABORADORES 

 

 

4. APRESENTAÇÃO 

 Explicitar o objetivo do projeto. 

 Expor a situação percebida como problemática e como o projeto contribuirá para 

solucionar, ou minimizar, tais problemas, propondo ainda os resultados esperados. 

 Caracterizar o público alvo e apresentar o número de beneficiários diretos e indiretos. 

 Apresentar diagnóstico realizado a partir de pesquisa empírica no local e população 

objeto de intervenção. 

 Citar número de professores, preceptores e colaboradores envolvidos. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

Justificativas não podem ser imprecisas, genéricas. Dever-se-ão levantar dados estatísticos 

e/ou qualitativos específicos, que demonstrem a gravidade do problema e a insuficiência das 

ações já existentes para enfrentá-lo. 

A justificativa é uma explicitação da relevância, por que o projeto deve ser realizado, quais 

motivos o justificam, que contribuições para intervenção ou solução do problema trará a 

realização de tal projeto. 

 



 
  

6. OBJETIVOS 

 Apresentação do objetivo geral: finalidade para a qual o projeto contribuirá mais 

amplamente. 

 Apresentação dos objetivos específicos: definição do alvo ou do escopo do projeto. 

 Objetivos específicos são aqueles que se mostram ao alcance das soluções, aquilo que 

de fato o projeto conseguirá resolver, com os recursos humanos, materiais, técnicos e 

financeiros de que se dispõe no âmbito do projeto. 

 Apresentação de metas: metas são objetivos quantificados, portanto introduza 

medidas de quantidade e tempo em seus objetivos específicos, e assim conseguirá 

formular as metas do projeto. Estas podem também ser entendidas como descrição 

sucinta dos resultados esperados, porém acrescidas de medidas, de quantidades, para 

maior clareza. 

 

7. METODOLOGIA 

Escolha justificada da estratégia de abordagem e das técnicas e modelos adotados. 

Se, na elaboração e no desenvolvimento do projeto, houver necessidade de consultar e 

manipular base de dados, explicite como isto será feito. 

Indicar metodologia de avaliação da eficácia das ações. 

 

8. CRONOGRAMA 

A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para 

passar de uma fase a outra. 

Distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa, incluindo nesta divisão a 

sua apresentação gráfica. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

O que se espera ao se propor este tipo de pesquisa. 

Nesta etapa é imprescindível que a relação entre objetivos, método e direcionamento estejam 

em comunhão. 

 

10. ORÇAMENTO (SE HOUVER) 



 
  

Os custos com o projeto, bem como de onde conseguiu-se tal recurso deve ser detalhado na 

estrutura deste formulário.  

 

11. BIBLIOGRAFIA 

Lista bibliográfica dos trabalhos que tenham sido consultados (clássicos e estudos recentes 

de comprovada qualidade científica). 

 

Artigo de periódico 

AUTOR (es). Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, volume, número, 

páginas, ano. *observação: mais de 3 autores usar et al. 

Artigo de periódico em meio eletrônico 

AUTOR (es). Título do artigo. Título do Periódico, cidade, volume, número, páginas, Gano. 

Disponível em: <Endereço.>. Acesso em: data. 

Artigo em via de publicação (no prelo) 

AUTOR (es). Título: subtítulo (se houver). Nome da publicação. No prelo 

Trabalhos publicados em anais de eventos 

AUTOR (es). Título: subtítulo (se houver) In: NOME DO EVENTO, número. Ano. Local de 

Realização do evento. Anais Local de publicação dos resumos: Editora, ano, paginação. 

Trabalho publicado em cd 

AUTOR (es). Título: subtítulo (se houver) In: NOME DO EVENTO, número. Ano. Local de 

Realização do evento. Anais... Local de publicação dos anais: Editora, ano, descrição física 

do suporte. 

Documento publicado na internet 

AUTOR (es). Título: subtítulo (se houver). Disponível em: endereço da URL. Acesso em: 

Data de acesso. 

 

12. APÊNDICE E/OU ANEXOS 

Elementos pós-textuais, que complementam a proposta, elaborados pelo próprio 

pesquisador ou por outras pessoas e não pelo pesquisador. 

 


