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ANEXO A - MODELO SUGERIDO DO PROJETO DE PESQUISA
NOME DA FACULDADE

NOME DO CURSO

TÍTULO E SUB TÍTULO DO
PROJETO DE PESQUISA

NOME(s) DO(s) AUTOR(es)

NOME DO ORIENTADOR(es)

CIDADE 
ANO

NOME DA FACULDADE
NOME DO CURSO

TÍTULO E SUB TÍTULO DO
PROJETO DE PESQUISA

(TCC, dissertação, tese, etc..)

NOME(s) DO(s) AUTOR(es)

CIDADE 
ANO

Sumário
Introdução
Justificativa
Objetivos
Material e/ou Método
Cronograma
Revisão Bibliográfica
Planilha de Custos
Referência Bibliográfica
Anexos

Introdução
(conter:  descrição  do  tema  geral,  a
delimitação do tema geral, definição do
problema dentro do tema encontrado que
será  o  produto  final  da  pequisa.
Pensando  que  a  discussão  e  conclusão
deverão remeter a introdução)

Justificativa
(descrever  as  razões  pelas  quais
motivaram a escolha do tema)

Objetivos
(objetivo geral: que define 
explicitamente o propósito do estudo). 
(objetivos específicos: caracterizam 
etapas ou fases do projeto, sendo assim, 
um detalhamento do objetivo geral, 
portanto, o conjunto de objetivos 
específicos nunca deve ultrapassar a 
abrangência proposta no objetivo geral). 
Os verbos deverão estar todos no 
infinitivo.

Metodologia
(é  a  explicação  minuciosa,  detalhada,
rigorosa  e  exata  de  toda  ação
desenvolvida  no  método  (caminho)  do
trabalho de pesquisa. É a explicação do
tipo  de  pesquisa,  do  instrumental
utilizado  (questionário,  entrevista  etc),
do  tempo  previsto,  da  equipe  de
pesquisadores e  da divisão do trabalho,
das formas de tabulação e tratamento dos
dados, procedimento detalhado incluindo
os  riscos  e  benefícios  da  pesquisa,
critérios  de  inclusão  e  exclusão,  coleta
de  dados,  sigilo,  privacidade  e
confidencialidade dos dados coletados.).
Atenção: Na  metodologia  o(s)
pesquisador(es)  deverão,
obrigatoriamente,  explicitar  o(s)
serviço(s)  da  SMS  no(s) qual(is)  há  o
interesse para a realização de coleta  de
dados. Deverá constar a informação que
a PMB e SMS de Bauru (no projeto,
escrever  por  extenso)  devem  ser
isentas  de  qualquer  ônus durante  a
execução do projeto).

Cronograma
(é obrigatório constar  no cronograma o
mês e o ano em que cada atividade será
realizada,  principalmente  o  período  de
encaminhamento  do  CEP  e  o  período
para coleta de dados. A coleta de dados
só  poderá  ser  iniciada  após  parecer
favorável do CEP vinculado a instituição
de  ensino,  direcionado  pela  Plataforma
Brasil.

Revisão Bibliográfica
(Deve  conter  um breve  relato  histórico
do  tema  que  está  sendo  estudado  e
definições  de  alguns  termos  essenciais
para  compreensão  do  tema abordado,  é
indispensável  para  a  delimitação  do
problema  em  um  projeto  de  pesquisa
para  obter  uma  ideia  precisa  sobre  o
estado atual dos conhecimentos sobre um
tema,  sobre  suas  lacunas  e  sobre  a
contribuição  da  investigação  para  o
desenvolvimento do conhecimento.) 
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Planilha de custos

(demonstrar  através  de  planilha,  os
custos  que  envolvem  o  projeto  e
explicitar quem será o responsável pelos
custos, informando que a PMB e SMS
Bauru estão isentas de  qualquer ônus
durante a execução do projeto)

Referências Bibliográficas

(citar de acordo com as normas ABNT,
Vancouver  e  etc…  listagem  de  livros,
artigos  de  revistas,  jornais,  ou  textos
captados na internet)

ANEXO I

TCLE – seres humanos
TCLE  –  justificativa  da  ausência  de
TCLE (estudo retrospectivo)
TCLE – para animais

Todos em linguagem clara e acessível.

ANEXO II

(Instrumento ou roteiro para coleta de
dados relativos à pesquisa sob o título

“…..” Adicionar o questionário ou
qualquer outro instrumento a ser

utilizado para a coleta de dados para a
pesquisa)

ANEXO III

Protocolo ou parecer aprovado emitido
pelo CEP da Instituição de Ensino.

A Comissão..
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