Roteiro para projeto de pesquisa

Título
O título do trabalho, escolhido a partir do subtema, pode ser redigido ao longo das discussões e estudos necessários para construção do projeto.

Resumo
O resumo deve conter todas as principais ideias, abrangendo desde a justificativa, os objetivos, estratégias e conclusões.
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1- Introdução (contextualização)
A introdução deve fazer uma referência a assuntos que sejam do conhecimento de todos, relacionando ao tema escolhido. Podem ser feitas algumas
citações de jornais e revistas. Deve ser utilizado ideias externas ao trabalho que contextualizem o trabalho com acontecimentos e conhecidos do
público-alvo.

2- Justificativa
Na justificativa deve-se dizer por que vale a pena empreender o trabalho em questão. O que motivou o grupo a escolher o tema. A importância das
questões levantadas. Em que o trabalho pode contribuir com possíveis anseios do público-alvo.

3- Objetivos
Os objetivos devem ser claros, concisos e precisos. Devem buscar responder às questões levantadas. Devem ser em pequeno número.

4- Questões
As questões constituem o ponto de partida para o cumprimento dos objetivos estabelecidos. O conhecimento deve sempre responder a alguma
questão.

5- Revisão bibliográfica
A revisão bibliográfica constitui o centro da pesquisa. Aqui os estudantes devem buscar o máximo de pesquisas científicas relacionadas ao tema
escolhido. Deve-se escolher um intervalo de tempo relativo às datas de publicação das pesquisas, período de 10 anos por exemplo. Sugere-se que seja
escrito um parágrafo resumindo para cada publicação escolhida.
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6- Hipótese
Após a pesquisa bibliográfica pode-se construir e propor uma hipótese a ser defendida no trabalho.

7- Estratégias
O grupo deve listar todas as estratégias e metodologias a serem utilizadas para que os objetivos sejam atingidos, buscando responder as questões e
defender a hipótese proposta.

8- Análise e Conclusão
A conclusão geral deve ser elaborada ao fim do trabalho. Ao longo do trabalho, porém, pode-se fazer análises intermediárias.

9- Bibliografia
Deve-se listar todas as fontes utilizadas, seguindo as regras da ABNT.

