NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa deverá seguir as normas do Guia de Normalização de Trabalhos
Acadêmicos da UFC e conter de dez (10) a quinze (15) páginas (a capa não entra na contagem
de páginas), contendo os seguintes itens:
1) CAPA, contendo: a) nome da instituição (UFC), seguido do campus (Campus de Sobral), e
curso (Curso de Psicologia); b) nome do autor; c) título do projeto; d) local (cidade) e ano.
2) RESUMO EM PORTUGUÊS, apresentando o (s) objetivo (s) do projeto, a metodologia
utilizada para alcançar os objetivos e os resultados ou contribuições esperadas. Deve ser
redigido em parágrafo único, justificado, e conter de 150 a 300 palavras.
3) ELEMENTOS TEXTUAIS:
a) Apresentação: deve dar ao leitor uma visão concisa do tema investigado, ressaltando-se: o
assunto de forma delimitada, ou seja, enquadrando-o sob a perspectiva da área de conhecimento
do concurso, de forma que fique evidente sobre o que se está investigando, justificando-se a
escolha do tema.
b) Introdução: visa a expor e discutir o tema abordado no projeto, contextualizando-o com base
na literatura e apresentando o problema de pesquisa.
c) Objetivos: constituem a finalidade do projeto, expressa de forma clara as metas que se
pretendem atingir com a elaboração da pesquisa. Deve incluir objetivo geral e específicos.
d) Método: independentemente da natureza do estudo (pesquisa bibliográfica, de campo,
experimental, descritiva ou outra), a metodologia precisa indicar os caminhos que serão
percorridos para alcançar os objetivos. Deste modo, faz-se necessário apresentar o tipo de
pesquisa, a unidade de análise, o procedimento de coleta e análise dos dados.
e) Resultados esperados: devem ser expostos os resultados esperados que serão gerados a partir
da pesquisa realizada.
f) Referências Bibliográficas: formato ABNT, de acordo com o Guia de Normalização de
Trabalhos
Acadêmicos
da
UFC,
o
qual
pode
ser
encontrado
no
endereço http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/guia-normalizacaotrabalhos-ufc-2013.pdf.
Obs.: A sessão referente à forma de apresentação de projetos de pesquisa encontra-se entre as
páginas 95 e 178 do referido Guia.
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