NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E
EXTENSÃO
No mínimo o projeto deve conter os SEGUINTES TÓPICOS:
Título do Projeto
Evitar palavras que não contribuam para o entendimento, como: influência, resultados,
efeito e outros termos semelhantes. O título é o que se considera como o menor resumo
do projeto.
Autores
Devem estar em ordem de acordo com a importância do autor no projeto. Incluir os
acadêmicos participantes, destacando em que setor da Instituição cada integrante está
lotado. Em caso de participantes de outra Instituição/Empresa, identificar a filiação dos
mesmos.

Resumo
No máximo 250 palavras. O resumo deve informar, no mínimo: objetivos, aspectos da
metodologia a empregar no estudo e o local da condução do proposto. Ao final
acrescentar termos para indexação ou palavras-chave – 3 a 5 termos relacionados ao
estudo e que não estejam incluídos no título.

Introdução
É o capítulo em que se introduz o tema da pesquisa, sempre procurando captar a
atenção do leitor/avaliador para a proposta. Na introdução é de se esperar que seja
apresentado o tema de pesquisa e, ainda, justificada a importância do que se pretende
estudar e da importância da proposta para a elucidação do tema. Na fundamentação é
importante que se inclua revisão de literatura que fornecerá um panorama do tema e
argumentos para a que se propõe.
Ao final devem-se acrescentar os objetivos de maneira clara. Os objetivos podem
ocupar um item separado, logo após a revisão de literatura (ou fundamentação teórica).
Podem, ainda, subdividir os objetivos em gerais e específicos.

Revisão de Literatura
É fundamental para a realização da futura pesquisa. Nesta fase se estuda e interpreta, as
contribuições de outros profissionais ao assunto que se propõe. Embasando, assim, o
projeto. A revisão de literatura elimina duplicidade de esforços e norteia o projeto. O
autor deve dar preferência a publicações modernas, mostrando, desta maneira, que e stá
atualizado.

Material e Métodos (ou metodologia)
O item deve ser descrito de maneira que o leitor possa ter completo entendimento. É
onde se esclarece como o objeto do projeto será instalado, conduzido e avaliado. Devese detalhar, permitindo ao leitor, se houver por bem, repetir o trabalho em iguais
condições.
A. Projeto de Pesquisa
Incluir local da condução do ensaio e sua identificação geográfica, delineamento
estatístico, tratamentos, bem como identificar o que se considerará como parcela
experimental materiais a empregar, critérios de avaliação, e outros dados que o (s) autor
(es) julgar (em) conveniente para a compreensão da instalação, condução, avaliação,
coleta de dados e interpretação dos mesmos.
B. Projeto de Extensão
Incluir local onde o projeto se desenvolverá, metodologia de condução e de avaliação do
projeto. Incluir, também, outras informações importantes para se obter os objetivos a
que se propõe e, ainda, as que sejam fundamentais para a compreensão do que se
propõe.
Resultados esperados
O tópico não é indispensável. Entretanto, a inclusão pode favorecer a compreensão do
que o projeto quer elucidar ou promover. A sugestão, quando acrescentar o item em
referência, é responder a:
A. o que se espera esclarecer, ou contribuir, com a execução do projeto?
B. As informações a gerar com a realização do projeto são de importância?
Referências

As referências utilizadas para a elaboração do projeto e as fontes documentais
previamente identificadas que serão necessárias à pesquisa devem ser indicadas em
ordem alfabética e dentro das normas técnicas (no Brasil as normas mais aceitas são as
estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em caso de
dúvidas, pesquise as recomendações no link da Biblioteca n página do UniPinhal.

Cronograma de Atividades
No cronograma deve se relatar todo o desenvolvimento da futura pesquisa. Visualizase com mais facilidade, se for exposto na forma de tabela.

Custos
Deve-se incluir o material, equipamentos e todas as despesas de custeio. Se não
pleitear o financiamento deve ficar claro que não haverá custos;

Importante
Quando o projeto abordar seres animais, inclusive humanos, adicionar, logo após o
formulário de encaminhamento, os formulários do Comitê e Ética em Ensino,
Pesquisa e Extensão, que estão incluídos veiculados na página do UniPinhal na
Internet, “link” CPE.

