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ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
 

1. CAPA: 

 

• Tema: 

• Linha de Pesquisa: 

• Título do projeto: 

• Nome do professor(a) orientador(a): 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

• Problemática  

• Justificativa 

 

3. OBJETIVOS 

 

• Objetivo Geral 

• Objetivos Específicos 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Dependendo do estudo a ser realizado, incluir os procedimentos abaixo: 

 

• Tipo de estudo 

• Local de realização da pesquisa e infraestrutura necessária 

• Equipe de avaliadores e funções 

• Procedimentos de coleta de dados 

• População e amostra (apresentar o cálculo estatístico do tamanho da amostra) 

• Critérios de inclusão / exclusão / possibilidade de estar em grupo controle 

• Grau de vulnerabilidade dos sujeitos - Riscos / benefícios / desconfortos / medidas 

protetoras propostas 

• Critérios para interromper a pesquisa 

• Métodos alternativos 

• Formas de acompanhamento e assistência 

• Sigilo das informações 

• Propriedade das informações 

• Uso e destinação do material elou dados coletados 

• Análise dos dados (tratamento estatístico quando for o caso) 

 

Para pesquisas com animais, observar o disposto no regulamento do Comitê de Ética para 

Experimentação Animal da Faculdade Católica do Tocantins - CEEA/FACTO. 
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Para pesquisa com seres humanos, observar a necessidade de parecer de Comitê de Ética, 

procedendo com o registro na Plataforma Brasil e direcionar o projeto para o Comitê de Ética 

da Universidade Católica de Brasília. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Exemplo): 

 

ATIVIDADE 

(exemplos) 

2022 2023 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago 

Envio do projeto para 

o Comitê de Ética   e   

pesquisa 

(quando for o caso) 

            

Estudo piloto             

Grupo de Estudo             

Seleção da amostra             

Coleta de dados             

Tabulação das 

informações 
            

Descrição dos 

resultados 
            

Discussão dos 

resultados 
            

Conclusão             

Elaboração do 

relatório de pesquisa 
            

Apresentação em 

evento científico 
            

Envio de Artigo para 

publicação 
            

Outros             

         

 

7. REFERÊNCIAS APÊNDICES ANEXOS 

 


