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Modelo sugerido pela ABNT. Existem outros padrões de sumário. Cada seção deve ter um destaque
gráfico diferente.
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1 INTRODUÇÃO2

Nesta parte do trabalho, espera-se que o aluno faça a identificação do
tema, levando a compreensão de sua delimitação e dos termos chave de
pesquisa. O aluno deverá apresentar o cenário de pesquisa (ou de estudo)
contextualizado desenvolvendo um posicionamento da situação atual. Além
disso, a introdução poderá ser dividida privilegiando alguns itens essenciais
apresentados a seguir.

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA

O aluno deverá apresentar, de forma clara e objetiva, explicar a
relevância (s) do tema escolhido, relacionando-o com a área de formação.

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

O aluno deverá apresentar, de forma clara e objetiva, o problema da
pesquisa.

1.2.1 Hipóteses ou Suposições

O aluno deverá apresentar, de forma clara e objetiva, as hipóteses
correspondentes à pergunta (em alguns casos, troca-se a palavra por
suposições – pesquisa qualitativa).

1.3 OBJETIVOS

O aluno deverá apresentar a seguir os objetivos pretendidos.

2

Não é obrigatório separar todas essas informações em seções distintas, mas isso auxilia o aluno a
organizar a pesquisa. Em algumas instituições, faz-se um texto único sem subtítulos, mas todos os
assuntos acima devem ser desenvolvidos na introdução.
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1.3.1 Objetivo Geral

Apresentar o objetivo mais geral do trabalho (ligado ao tema e à
pergunta de pesquisa.

1.3.2 Objetivos Específicos

Aspectos ligados às etapas da pesquisa, ao fazer científico (o que e
como serão apresentados os dados do trabalho (em média, 3 objetivos).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO INICIAL

O aluno deverá apresentar o referencial teórico já estudado, determinando
a linha teórica que será privilegiada na pesquisa. Isso não impede de o aluno
ampliar e rediscutir as fontes da pesquisa.
Considerar a ABNT para fazer as citações indiretas, diretas curtas e
longas. Cuidado com o plágio.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O aluno deverá apresentar tipo de pesquisa e descrever detalhadamente
todos os procedimentos que serão utilizados para a coleta e análise de dados.
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4 CRONOGRAMA3

O aluno deverá apresentar o cronograma descrevendo o planejamento de
todas as etapas da pesquisa em um quadro.
Abaixo, apresenta-se um exemplo de cronograma (isso pode variar
dependendo do tipo de pesquisa, ou seja, dos procedimentos metodológicos
selecionados para o trabalho).
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3

O cronograma só aparece no projeto para que o leitor avalie o planejamento do pesquisador. Não
há cronograma na monografia porque a pesquisa já foi concluída.

X
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APÊNDICE A - TÍTULO
No apêndice, o aluno apresenta documentos (relatórios, questionários etc.) de
sua própria autoria.
Título centralizado, ordenado pelas letras do alfabeto.
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ANEXO A – TÍTULO
No anexo, o aluno apresenta documentos (relatórios, questionários etc.) de
autoria de terceiros que auxiliem na compreensão da pesquisa ou a complementem
quanto aos dados discutidos.
Título centralizado, ordenado pelas letras do alfabeto.

