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1 PROJETO DE PESQUISA 
 

O projeto de pesquisa consiste em um documento que irá descrever o 

processo de elaboração, execução e apresentação de um tema a ser desenvolvido. 

(MARCONI; LAKATOS, 2012). Nele são traçadas diretrizes que servirão de base 

para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Para os projetos de TCC, a ABNT elaborou uma norma que trata 

exclusivamente dos elementos que compõem o projeto de pesquisa. Assim, a NBR 

15287:2011 recomenda que os projetos tenham em sua elaboração a parte interna 

(capa e lombada) e a externa (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais).  

 

1.1 Parte externa 
 

A parte externa do projeto é constituída por capa, lombada (para essa IES 

não será necessária). 

 

1.1.1 Capa 
 

Segundo a NBR 15287:2011 a capa é uma “[...] proteção externa do 

trabalho sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua 

identificação,” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 2). 

As informações que devem constar na capa do projeto são 

respectivamente: nome da instituição, nome do curso, nome(s) do(s) autor(s), título, 

subtítulo (se houver), local e ano, com demonstra a Figura 1. 
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Figura 1 - Modelo de capa de projeto de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizadora 

 

1.2 Parte interna 
 

Os elementos pré-textuais, textuais e pós- textuais compõem a parte 

interna do projeto. 

 

1.2.1 Elementos pré-textuais  
 

Os elementos pré-textuais são a “[...] parte que antecede o texto com 

informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho.” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 2). Os elementos pré-textuais são 

constituídos da folha de rosto, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas e o 

sumário.  
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2,0 cm 
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INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

NEFROLOGIA 

 (Caixa alta, sem negrito, fonte 12, espaço 1,5 entre 

linhas) 

 

 

NOME DO ALUNO 

(Caixa alta, negrito, fonte 12) 

 

TÍTULO DO PROJETO: subtítulo se houver 

 (Fonte 12, espaçamento 1,5 cm) 

 

 

 

 

 (Arial 12, espaçamento 1,5 cm, sem negrito) 

São Luís 

2018 
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1.2.1.1 Folha de rosto 

 

A Folha de rosto contém basicamente as informações da capa. As 

informações adicionais referem-se à natureza do trabalho. Essa descrição é feita 

através da elaboração um texto breve apresentando o tipo de trabalho, além do 

objetivo a que se propõe o projeto, para fins de elaboração do TCC, o nome da IES 

e a área de concentração. Além, desses itens obrigatórios deve-se inserir o nome do 

orientador e do co-orientador (se houver), do projeto.  

 

Figura 2- Modelo de folha de rosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizadora 

 

1.2.1.2 Lista de abreviações, tabelas e siglas 
 

As listas de abreviações, tabelas e siglas são de caráter opcional e se 

apresentam na grafia e sequência em que aparecem no corpo do trabalho. As 
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Projeto do curso Especialização 
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apresentado à Coordenação de 
Pós-graduação como pré-
requisito para elaboração do 
Trabalho de Conclusão de curso 
do Instituto Florence de Ensino 
Superior.               
 
Orientador (a): Prof. Me. XXXXX 
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NOME DO ALUNO 

(Caixa alta, negrito, fonte 12, centralizado) 
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 (Fonte 12, centralizado) 
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2018 
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esquerda, fonte 10) 

(Espaço simples) 
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abreviaturas e siglas são organizadas por ordem alfabética seguidas das palavras 

ou expressões, por extenso.  

 

1.2.1.3 Sumário  
 

O sumário corresponde a forma como o conteúdo da pesquisa está 

dividido no  corpo do trabalho. As sessões devem ser inseridas no sumário na 

mesma grafia que se apresentam no trabalho. A palavra SUMÁRIO deve ser escrita 

com letras maiúsculas, em negrito e centralizado.  

 

Exemplo de Sumário para pesquisa de campo:  

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO................................................................................................................ 7 

2 JUSTIFICATIVA.............................................................................................................. 8 

3 HIPÓTESE...................................................................................................................... 9 

4 OBJETIVOS.................................................................................................................... 10 

4.1 Objetivo geral................................................................................................................. 10 

4.2 Objetivos específicos.................................................................................................... 10 

5 REFERENCIAL TEÓRICO.............................................................................................. 11 

6 MATERIAIS E MÉTODOS.............................................................................................. 12 

6.1 Tipo de estudo............................................................................................................... 12 

6.2 Local da pesquisa......................................................................................................... 12 

6.3 Amostra.......................................................................................................................... 12 

6.4 Coleta de dados ............................................................................................................ 13 

6.5 Análise dos dados......................................................................................................... 14 

6.6 Aspectos éticos............................................................................................................. 15 

6.7 Critérios de inclusão e exclusão.................................................................................. 16 

7 CRONOGRAMA.............................................................................................................. 22 

8 ORÇAMENTO................................................................................................................. 23 

 REFERÊNCIAS............................................................................................................... 29 

 APÊNDICES.................................................................................................................... 30 

 ANEXOS......................................................................................................................... 35 
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Fonte: Organizadora 

 

Exemplo de Sumário para revisão de literatura:  

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................ 7 

2 JUSTIFICATIVA.............................................................................................................. 8 

3 HIPÓTESE...................................................................................................................... 9 

4 OBJETIVOS.................................................................................................................... 10 

4.1 Objetivo geral................................................................................................................. 10 

4.2 Objetivos específicos.................................................................................................... 10 

5 REFERENCIAL TEÓRICO.............................................................................................. 11 

6 MATERIAIS E MÉTODOS.............................................................................................. 12 

6.1 Bases de dados............................................................................................................. 12 

6.2 Descritores..................................................................................................................... 12 

6.3 Critérios de inclusão e exclusão.................................................................................. 12 

6.4 Número de artigos encontrados ................................................................................. 13 

7 CRONOGRAMA.............................................................................................................. 22 

8 ORÇAMENTO................................................................................................................. 23 

 REFERÊNCIAS............................................................................................................... 29 

 APÊNDICES.................................................................................................................... 30 

 ANEXOS......................................................................................................................... 35 

 

Fonte: Organizadora 

 

1.2.2 Elementos textuais 
 

De acordo com a NBR 15287:2011, a estrutura do projeto de pesquisa 

deve obedecer aos seguintes critérios: 

 
O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser 
expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, a(s) hipótese(s), 
quando couber(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) e a(s) 
justificativa(s). É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o 
embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o 
cronograma necessários à sua consecução. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 5). 
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Sendo assim, a estrutura adotada pelo Instituto Florence de Ensino 

Superior para projetos de modo geral deverá obedecer a seguinte sequência: 

a) Para pesquisa de campo: 

 

1 INTRODUÇÃO 

2 JUSTIFICATIVA. 

3 HIPÓTESE 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

4.2 Objetivos específicos 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 Tipo de estudo 

6.2 Local da pesquisa 

6.3 Amostra 

6.4 Coleta de dados  

6.5 Análise dos dados 

6.6 Aspectos éticos 

6.7 Critérios de inclusão e exclusão 

7 CRONOGRAMA 

8 ORÇAMENTO 

 REFERÊNCIAS 

 APÊNDICES 

 ANEXOS 

 

b) Para revisão de literatura:  

 

1 INTRODUÇÃO 

2 JUSTIFICATIVA 

3 HIPÓTESE 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

4.2 Objetivos específicos 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 Bases de dados 

6.2 Descritores 

6.3 Critérios de inclusão e exclusão 

6.4 Número de artigos encontrados 

7 CRONOGRAMA 

8 ORÇAMENTO 

 REFERÊNCIAS 

 APÊNDICES 

 ANEXOS 

 

1.2.3 Elementos pós-textuais 
 

Para fins de projeto os elementos pós-textuais obrigatório são as 

“Referências” que devem obedecer às recomendações da ABNT (NBR 6023:2002), 

para área social e humanas, e a norma Vancouver para área da saúde, Apêndices e 

Anexos.  

 

1.2.4 Apêndice (opcional) 
 

Texto ou documento elaborado pelo autor, com o objetivo de 

complementar o trabalho. Exemplos: Entrevistas, relatórios, questionários, TCLE. 

Devem ser apresentados em uma folha à parte como da seguinte forma: 
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1.2.5 Anexo (opcional)  
 

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 

fundamentação para complemento do trabalho. Exemplos: Mapas, estatutos, leis, 

imagens, fichas, prontuários de outras Instituições. Devem ser apresentados em 

uma folha à parte como da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A - Questionário usado na coleta de dados da 

pesquisa 

 
 
Questionário: 
1. Que tipo de conexão você usa para acessar a internet?  
Linha discada ( )    Conexão rápida ( ) 
Rede governo ( )   Outra ( ) 
 
2. Onde você acessa a internet? 
Casa ( )      Trabalho ( )  loja virtual ( ) Casa de amigos ( )  
Outro: 
 
3.Com que frequência você lê notícias no computador? 
Todos os dias ( ) 5 x por semana ( ) 
4 x por semana ( ) 2 x por semana ( ) 
3 x por semana( ) 1 x por semana ( )   

3,0 cm 

3,0 cm 

2,0 cm 

2,0 cm 

 
ANEXO A - Fotografia aérea da cidade de São 

Paulo 
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2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS 
 

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões 

éticos e com o devido consentimento livre e esclarecido dos participantes 

(Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata do Código de Ética 

para Pesquisa em Seres Humanos). 

Para os experimentos em animais, considerar as diretrizes internacionais 

(por exemplo, a do Committee for Research and Ethical Issues of the International 

Association for the Study of Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983). 

Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir, no 

manuscrito, o número do Parecer da aprovação das mesmas pela Comissão de 

Ética em Pesquisa, que deve ser devidamente registrado no Conselho Nacional de 

Saúde do Hospital ou Universidade ou no mais próximo de sua região. 

O parecer de submissão deve ser apresentado em anexo ao manuscrito. 

É obrigatório o parecer de submissão para o Comitê de Ética para 

pesquisa de campo e relato de caso, que deve ser enviado como documento 

suplementar. 
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