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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho científico, Projeto de pesquisa, tem como tema: 

descrever o tema específico e a categoria do trabalho. Neste momento, é relevante 

colocar a importância da escolha do tema, tais como:  

• O tema é relevante? Traz novos conhecimentos? 

• Está apropriado às inovações jurídicas do momento? 

• Pode ser resolvido através da pesquisa? 

• Chegará a uma conclusão de valor? 

O tema deve ser escolhido em primeiro lugar. É o momento em que o 

pesquisador faz a sua escolha dentre todas as matérias; é aquela com que ele tem 

mais afinidade: que o motiva que o atrai. Escolher o tema significa, enfim, selecionar 

o assunto de acordo com a aptidão e o interesse científico que esta pesquisa poderá 

proporcionar à sociedade. 

A redação do trabalho deverá ser feita em linguagem clara, vocabulário 

rico, simplicidade; redigido na 3ª pessoa 

 

Lembre-se sempre que para seu trabalho existem três tipos de leitores: o 

leitor rápido, o leitor que acredita no que escreveu e o leitor que quer “saber”, 

aprender. 

Em termos de estrutura e organização do trabalho, siga as normas da 

redação científica. 

É melhor não inovar na apresentação do trabalho. 

Faça parágrafos curtos e evite frases longas. 

A introdução, assim como a conclusão é a parte mais importante do seu 

trabalho no plano retórico. AS PESSOAS LÊEM PRIMEIRO E DECIDEM SE 

QUEREM VER O RESTO. O leitor deve ver o que contém o seu trabalho em termos 

da questão, da linguagem utilizada (conceitos, definições), a estratégia (metodologia 

e sua estruturação). 

Regra geral, a introdução deve conter: a problemática da pesquisa e as 

questões de pesquisa decorrentes, uma discussão sobre a pertinência e sobre a 

importância do trabalho dentro de um contexto histórico, social, cultural, tecnológico 

local e além. 



 

Enfim, a Introdução deve conter: idéia geral do trabalho; as razões da 

realização da pesquisa; deve ser compreensível a um não especialista no assunto 

sobre o tema; transmitir segurança no conhecimento sobre o tema; transmitir 

autoconfiança. 

 

 

 

2 TEMA 

Área de concentração da pesquisa 

 

 

 

2.1 SUBTEMA/ TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

4  OBJETIVOS: (qual é a finalidade da pesquisa?) 

definem as razões do trabalho(Por quê? Para quê? Para quem? ) 

Objetivo geral: é a exposição do principal objetivo da pesquisa, em seus  

aspectos teóricos e práticos a serem alcançados. 

                 Objetivo específico: resumidamente, é o objetivo geral subdividido em  

etapas a serem cumpridas até que se complete tudo o que se propôs no objetivo geral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 JUSTIFICATIVA 

 

São as razões da realização da Pesquisa (os benefícios que esta pesquisa 

poderá trazer). A justificativa exalta a importância do tema a ser estudado, 

ou justifica a necessidade imperiosa de se levar a efeito tal empreendimento. 

 

6 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Colocar aqui o problema suscitado de forma objetiva e precisa. Ele deverá ser 

empírico cuja solução seja exeqüível e dimensão limitada aos meios disponíveis 

para não se criar expectativa além daquilo que se deseje investigar.  

Em primeiro lugar fazer um estudo exploratório em torno da formulação  e 

delimitação do problema:  

Por que fazer a pesquisa 

Como pesquisar 

Com quais recursos 

Em que período 

Importante: é demonstrar claramente o problema enfocado para o estudo. 

Ação prática neste período: ler algum projeto de pesquisa (serve para motivar a 

elaboração) 

 

7 HIPÓTESES  

São idéias preconcebidas sobre o tema proposto; elas poderão ser 

confirmadas ou não no decorrer do trabalho. 

8 METODOLOGIA 

“Método” origem grega Méthodos, derivou em latim Methodus, e nas línguas 

neolatinas em Método, Méthode, significando “caminho”. 

“Método é a direção ordenada do pensamento na elaboração da ciência (Diniz, 

Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 1988,p.16) 



 

Especificar a Metodologia aplicada:  

Como fazer   Onde Quanto Quando  Será pesquisa bibliográfica De campo 

Experimental  Que tipo de pesquisa farei 

Esta é a caracterização do universo do meu trabalho 

Que instrumentos serão necessários para a realização da pesquisa 

Questionários  Formulários  Manuais de tabulação Tabelas estatísticas 

Definir os passos mais viáveis para a elaboração da pesquisa 

 

9 REVISÃO DE LITERATURA  

Levantamento de todo o material a ser utilizado na pesquisa: livros, artigos, 

revistas, jornais, internet, legislação, jurisprudência, periódicos e outros. 

Fazer um breve comentário sobre   

 

10 CRONOGRAMA 

     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

     APÊNDICE (SE HOUVER)  

      ANEXOS (SE HOUVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


