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Aula 4

• Etapas de um projeto: tema, problema, 
hipóteses, justificativa, objetivos, 
metodologia, cronograma, bibliografia 
básica levantada.

Trabalho prático em grupos (apresentado na 5a aula): 
proposta de um esboço de projeto contendo tema, 

problema, hipótese(s), justificativa, objetivo(s), 
metodologia e cronograma.



“Um projeto é um empreendimento planejado que 

consiste num conjunto de atividades 

interrelacionadas e coordenadas, com o fim de 

alcançar objetivos específicos

dentro dos limites de um orçamento e de um 

período de tempo dados.” (ONU, 1984)

“Elaborar projetos é uma forma de independência. 
É uma abordagem para explorar a criatividade 
humana, a mágica das ideias e o potencial das 

organizações. É dar vazão para a energia de um 
grupo, compartilhar a busca da evolução”.

http://www.rma.org.br/v3/template/downloads/captacao/material_apoio_captacao_recurso.pdf



http://www.rma.org.br/v3/template/downloads/captacao/material_apoio_captacao_recurso.pdf



Tema

• Pergunta que pode ser respondida

• Inquietação

• Problemática

• Lacuna metodológica

Título e subtítulo



Problema

• Delimitação do tema

• Recorte metodológico do tema

• Contextualização

• Relação com temas correlatos

Contexto



Hipótese(s)

• Afirmação(ões) sobre o tema e o problema 

escolhidos

•Suposições que devem ser testadas ou 

pesquisadas

Eixo norteador



Justificativa

• “Vender o peixe”

• Demonstrar a importância do projeto

• Contextualização em diversas abordagens

• Relação com a realidade 

O “porquê” do projeto



Objetivos

• Definição de metas, fases, planos e estratégias

• Projeção de ideias realizáveis dentro da 

viabilidade prevista

• Realização do escopo

“Aonde quero chegar”



Metodologia

• Plano detalhado do que deve ser executado

• Recursos 

• Materiais

• Passos a serem dados

“Como fazer”



Cronograma

• Detalhamento das fases, etapas etc. 

• Previsão de finalização

• Resultados esperados

• Continuidade ou não da pesquisa

Período de execução



Bibliografia

• Literatura-base:

1. Referenciais teóricos

2.Referências bibliográficas

•Normas ABNT 6023 (2002)

Subsídio teórico
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