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Lembre-se de que o plano deve ser escrito em letra arial (tamanho 12) com 

espaçamento 1,5 entre linhas! Apague esta instrução quando terminar de redigir o seu 

plano. 

1 APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

Nesta parte aqui, pode-se redigir uma pequena introdução de um ou dois 

parágrafos (não mais de dez linhas). Uma dica importante é que, embora os tópicos 

sejam pré-definidos, é necessário que o texto como um todo seja orgânico em termos 

de construção de redação. 

A média desta primeira parte (1 Apresentação da Problemática de 

Pesquisa) é de 2-4 páginas, incluindo todos os itens como segue: Tema da Pesquisa, 

Formulação do Problema, Hipóteses, Objetivos e Justificativa. Citações (não apenas 

nesta primeira parte, mas em todo o texto) devem estar, preferencialmente, de acordo 

com as normas da APA (6th edition). Caso deseje usar outra norma, desde que 

consistente, também é aceitável. 

Lembre-se de apagar esse texto explicativo. 

1.1 TEMA DE PESQUISA 

Inicie aqui. É a descrição do seu assunto de pesquisa, em geral, constituído 

de um a dois parágrafos, totalizando 5 a 10 linhas.  

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Inicie aqui. Trata-se da apresentação direta da problemática. Também, em 

geral constituída de um parágrafo de, digamos assim, umas 5 a 10 linhas. A primeira 

parte do parágrafo retoma o escopo do tema e segue de uma “tempestade de 

perguntas”, no sentido de problematizar o tema. Ao final, o parágrafo se encerra 

com o anúncio da pergunta central (uma só). Pode-se ou destacar em um 

parágrafo seguinte, no seguinte estilo: 

Pergunta Central de Pesquisa: 



Ou ainda terminar o parágrafo com a frase “todos estes questionamentos 

conduzem ao seguinte problema de pesquisa:”, que remete à fatídica pergunta de 

pesquisa. 

1.3 HIPÓTESES 

 São tentativas provisórias de dar uma resposta ao problema de 

pesquisa. São suspeitas, intuições, afirmações baseadas em 

conhecimento prévio e até em palpite (que a investigação irá confirmar se 

estavam acertadas ou equivocadas). Não são argumentos 

demasiadamente longos, mas ensaios de respostas diretas à pergunta 

que você elencou como central em sua pesquisa. A sugestão é que se 

tenha umas duas ou três hipóteses. Dependendo da formulação do 

problema, as hipóteses mais sucintas possuem em média, por exemplo, 

no mínimo, umas 3-6 linhas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

 Dividem-se em “objetivo geral” e “objetivos específicos”. Todos os 

objetivos se iniciam com verbos no infinitivo e se referem ao destino, ao 

onde você quer chegar e quais etapas são necessárias para se chegar lá. 

É apenas um objetivo geral, relacionado diretamente ao problema da 

pesquisa. Quanto ao objetivo geral, uma sugestão é transformar a 

pergunta de pesquisa (reescrevê-la) em um objetivo. Exemplo: Se a sua 

pergunta é: como se configura o cenário religioso em Macau no período 

da administração portuguesa? Seu objetivo geral pode ser: investigar 

como se configura o cenário religioso em Macau no período da 

administração portuguesa. Já os objetivos específicos remeteriam às 

etapas para que você alcance seu objetivo geral. Pense assim: para se 

investigar o cenário religioso o que eu precisaria fazer? Descrever a 

administração portuguesa em Macau; averiguar a chegada da religião em 



Macau; caracterizar a relação Igreja e Estado; etc. Esses pequenos 

objetivos irão possibilitar que você alcance seu objetivo geral, portanto, 

são objetivos específicos, delimitados, que remetem a algo maior. Não se 

trata de confecção de estrutura, nem de metodologia. Não há um limite 

para os objetivos específicos, pois estes estão relacionados à 

complexidade da pergunta e aos possíveis desdobramentos que ela pode 

evocar. Ainda assim, a média de objetivos específicos varia de três a cinco 

sentenças curtas (como descrito no exemplo). 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Estão correlacionados ao objetivo geral e remetem às etapas 

intermediárias da pesquisa, isto é quais etapas são necessárias percorrer 

para alcançar o objetivo geral. 

 Objetivo com verbo no infinitivo 

 Objetivo com verbo no infinitivo 

1.5 JUSTIFICATIVA 

É a explicação do porquê você quer pesquisar determinado tema. Em geral, 

é constituída, em média, de três ou quatro parágrafos remetendo a uma breve 

contextualização do tema e a relevância do tema a ser pesquisado para você, para 

a sociedade ou o ambiente em que você está inserido, bem como de uma breve 

apresentação das possíveis contribuições que sua pesquisa pode trazer para o 

campo científico ou para a reflexão acerca do tema escolhido. Aqui é possível 

apresentar referências para embasar seus argumentos. Também se pode expor 

anseios e preocupações pessoais que motivam a escolha do tema (mas não restrito 

a isso, obviamente). 



2 DESCRIÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

Inicie aqui. Essa parte é uma das mais extensas. Constituída de uma média 

de mais ou menos 3 ou 4 páginas. Envolve a descrição da base teórica que você 

utilizará na sua pesquisa; isto é, quais serão os autores e as autoras, os temas ou os 

conceitos ou as categorias que você utilizará para fundamentar a sua pesquisa, 

seguida da justificativa da escolha deste referencial, isto é, quais foram as razões 

porque tais e não outros pessoas teóricas são cruciais em sua investigação. Em outras 

palavras, trata-se de todo o arsenal epistemológico necessário para a resolução do 

problema. Você vai apresentar aqui as obras que você utilizará para resolver o 

problema de investigação. Exige um conhecimento prévio, prevê leitura preliminar das 

principais obras. Convém aqui uma breve descrição dos conceitos e obras a serem 

utilizadas, inclusive, com citações diretas e indiretas. Pode-se dividir esta parte em 

categorias, com base nas palavras-chave ou nas variáveis de investigação da 

pesquisa. Não se trata de elencar “todas” as obras que você utilizará, mesmo porque 

se trata de um “projeto”, mas as que irão definir sua abordagem, o “fio condutor” da 

sua linha de raciocínio e perspectiva de análise. 



3 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

Inicie aqui. Possui uma média de 1-2 páginas, dependendo dos métodos a 

serem utilizados. Pesquisas bibliográficas geralmente ocuparão, nesta descrição, de 

½ página a uma página. Pesquisas experimentais, pesquisas de campo, pesquisas-

ação, em geral, pesquisas com seres humanos irão requerer uma descrição mais 

detalhada da metodologia, pois envolvem cada detalhe metodológico como que tipo 

de técnica de coleta de dados será utilizada, como será realizado o procedimento, 

considerações em relação ao público que será objeto da investigação, questões do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeito às questões integrais das 

pessoas envolvidas, etc. Algumas pesquisas poderão requerer mais de um tipo de 

método para dar conta da problemática. 

Aqui você explicará metodologicamente todos os passos que você 

realizará para fazer a pesquisa. Trata-se do como resolver o problema, como 

alcançar os objetivos propostos. Lembre-se que um dos critérios de cientificidade está 

relacionado à reprodução da pesquisa. Uma pesquisa só poderá ser reproduzida se 

tiver bem claro como ela será desenvolvida, desde o mapeamento bibliográfico inicial 

(passo 1) até a redação da pesquisa na forma de uma tese (último passo). Lembre-se 

que, em termos de “fundamentação metodológica” não é necessário explicar em 

detalhes exaustivos o método, apenas referir qual é o teórico da metodologia que você 

se baseará e as razões da escolha do método a ser utilizado. Em seguida, parte-se 

para a descrição do “passo a passo”. Uma dica que serve de exemplo: Lembre-se de 

como se descreve uma receita culinária.  



4 Cronograma 

Inicie aqui. Digite aqui o cronograma. Trata-se de estipular os prazos 

relacionados à pesquisa. Pode-se dividir o cronograma por semestre e o último ano 

ou o último semestre em mês. O cronograma compreende todo o processo de 

pesquisa, do ingresso à defesa. Sugestão é colocar em uma tabela de duas colunas, 

em um lado, o período temporal e, de outro, a atividade que será realizada neste 

tempo. 

 



REFERÊNCIAS 

 

De acordo com a APA (6th edition) ou qualquer outra norma (desde que 
esteja em ordem alfabética e elaborada de maneira consistente, ou seja, sem 
mistura entre normas).  

Apenas atenção para a formatação específica da lista de referências. 
Alinhamento à esquerda, espaçamento entrelinhas simples e entre 
parágrafos no “modo automático”. 

 
 


